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Noviny občanů města Poličky a okolí

V expozici Barevný svět Bohuslava Martinů

ZATRAKTIVNĚNÍ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU JE OPĚT
O KRŮČEK BLÍŽE
V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na
zpracovatele prováděcí projektové dokumentace na
rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce.
Jedná se velmi náročný projekt, který byl poměrně
dlouho projednáván jak v radě města, tak i v zastupitelstvu.
Po širší shodě na prvcích, které by se měly
v nově rekonstruovaném krytém bazénu objevit
(tobogán, parní komora, vířivka, bazének pro děti
a bazének pro plavání kojenců a batolat) jsme byli
postaveni před finanční dilema, které spočívalo ve
zdánlivé nutnosti rozšířit plochu objektu bazénu
o doplňkovou přístavbu. To by však celou rekonstrukci velmi prodražilo. Proto jsme se obrátili na
jednoho z nejerudovanějších odborníků u nás, na
pana Ing. Bohumila Šťastného, Ph.D., který se problematikou bazénů zabývá již od roku 1987 a mj.
ji vyučuje také na ČVUT v Praze, aby zhodnotil
situaci a vypracoval posudek, zda-li by bylo možné
výše zmíněné prvky zapojit do stávající budovy bez
nutnosti přístavby. Výsledkem zhodnocení bylo,
že je to možné a finančně rozumné, čímž jsme
obratem ušetřili cca 20 - 25 mil. Kč z budoucích
očekávaných nákladů rekonstrukce. Do zadání projektové dokumentace jsme následně dali požadavek
rekonstrukce ve stávajících prostorách. Jednání nad
zadáním projektové dokumentace jsme zahájili
ihned na začátku roku 2009.
O konzultace byl požádán opět Ing. Šťastný,
který po několika společných setkáních připravil
návrh zadání výběrového řízení. Cílem bylo co nejpřesněji stanovit předmět projektové dokumentace
tak, aby řešila modernizaci bazénu s budoucími
nižšími provozními náklady, a aby bylo možné
rekonstrukci rozdělit do více ucelených etap. Do
zadání byly díky odbornému přístupu vneseny
požadavky např. na získávání tepla z odpadních
vod, kdy vypouštěná voda (27°C) předává své teplo
na ohřev odebírané vody, která má jen 18°C, na
požadavek rekuperace vzduchu (využití odpadního
tepla z vytápěných prostor) aj.
Zastupitelstvo města v březnu projednalo
a schválilo zadání, do 30. dubna byla uzávěrka
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MINISTR KULTURY V CBM
V neděli 21. června navštívil Centrum Bohuslava
Martinů ministr kultury prof. Václav Riedlbauch. Panu
ministrovi se CBM moc líbilo a vzpomínal, že se
zúčastnil pohřbu Bohuslava Martinů v Tylově domě,
takže návštěva CBM pro něj byla návratem do vzpomínek. Ocenil, že expozice začleňuje život B. M. do
historických souvislostí.
Následného jednání na městském úřadě se zúčastnili starosta Jaroslav Martinů, místostarostka Marie Tomanová, ředitel Městského muzea a galerie v Poličce
David Junek, administrátor poličské farnosti Adrián
Jaroslav Sedlák a generální vikář Josef Socha. Jednání
se týkalo stavu světničky a možné finanční pomoci
státu na opravu, o možnosti prohlášení kostela sv. Jakuba za Národní kulturní památku. Ministr se zajímal
též o celkové kulturní dění v Poličce.
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přihlášek výběrového řízení a v květnu proběhlo
hodnocení nabídek. Osloveno bylo 11 projekčních
kanceláří, z nichž své nabídky předaly 3 subjekty.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Apolo
s.r.o. Ing. Martina Kozáčka. Do poloviny ledna
2010 bude tato firma řešit prováděcí projektovou
dokumentaci.
V důsledku stávajících finančních možností
města převládá shoda na 1. etapě rekonstrukce
v létě příštího roku, kterou by mělo být vyřešení
stropního podhledu, případných stropních prvků
a zavedení vzduchotechniky pro odvětrání prostorů a zpětné získávání tepla - rekuperaci vzduchu.
Pokud by to umožnila finanční situace města, případně se nám podařilo získat státní dotaci, mohlo
by v roce 2010 dojít také na zahájení nebo přímo
vybudování samostatného bazénku pro plavání
kojenců a batolat v suterénu budovy. Nutnost vybudování a přesunu bazénku vyvolává nejen plánované umístění dojezdové vany budoucího tobogánu
v prostorách dnešního bazénku, ale zejména nová
vyhláška, která by měla vstoupit v platnost 1. ledna
2010. Vyhláška bude stanovovat přísnější pravidla
pro provoz plavání kojenců a batolat, zejména nutnost jejich naprostého oddělení od ostatního provozu bazénu, vč. samostatných šaten apod.
Prvky zatraktivnění bazénu, které byly prvním
impulsem diskusí ve stávající radě města, by měly
být na pořadu v roce 2011 a letech dalších, podle
finančních možností města. Rekonstrukce a zatraktivnění objektu krytého plaveckého bazénu
by měla stát odhadem 50 mil. Kč, přesnější odhad
bude znám po odevzdání projektové dokumentace
v lednu příštího roku.
Všichni bychom si přáli provést rekonstrukci najednou a co nejdříve, ale již dnes je více než patrné,
že pokud na bazén nezískáme dotaci (letos již město požádalo), nezbývá nám, než celou rekonstrukci
provést v několika rozumných etapách. Očekávaný
propad daňových výnosů a vůle nezadlužovat se to
jenom potvrzuje.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města Poličky

PLÁN OBLASTI POVODÍ
HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE
Město Polička jako dotčená obec s rozšířenou
působností obdrželo od Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 110, návrh
koncepce „Plán oblasti povodí Horního a středního
Labe“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na
životní prostředí (dále jen „návrh koncepce“) se
žádostí o jeho zveřejnění.
Do výše uvedeného návrhu koncepce je možné
nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv.
41, 42, 43, 44 a to v úřední dny (pondělí, středa
– 8.00-17.00 hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě a to na tel. č.: 461 723 816, 850-4.
Písemná vyjádření veřejnosti k návrhu koncepce jsou možná zaslat Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 110, a to nejpozději
do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání
návrhu koncepce.
Veřejné projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13. 6. 2009. Informace o místě a čase
konání veřejného projednání bude zveřejněna
předkladatelem koncepce, kterým je Povodí Labe,
s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové na
své úřední desce, na internetu a případně v tisku.
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich
vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/
koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP070K.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

KOUPALIŠTĚ MÁ NOVOU PROVOZNÍ BUDOVU
Před otevřením koupaliště a přicházející letní
sezónou byla dokončena rekonstrukce a dostavba
nové provozní budovy koupaliště, která bude plnit
řadu nezbytných funkcí. V budově jsou k dispozici
nové převlékárny, oddělené toalety s umyvadly,
plavčíkárna, úklidová místnost a technologická
místnost se strojovnou pro brouzdaliště. Novinkou
oproti dřívějšímu stavu je část věnována občerstvení s krytou verandou, která zabírá takřka třetinu
plochy objektu. Součástí stavby je také místo pro
úschovu drobného vybavení koupaliště, zejména
pramice, z níž se dávkuje do vody chlór.
Stavbě budovy předcházelo mnoho jednání
a řada změn. První situační návrh byl navrhován
jako stavba se sedlovou střechou zahrnující toalety,
převlékárny, plavčíkárnu a technickou místnost.
Návrhu však chybělo architektonické řešení. Do
jeho realizace se zapojila firma APOLO CZ s.r.o.,

na dodavatele stavby vyhrála firma BÁČA, Polička
s.r.o. Celkové náklady na stavbu provozní budovy
dosáhly 3.700.000,- Kč. Skvělou zprávou konce
loňského roku bylo, že naše město obdrželo na rekonstrukci a dostavbu provozní budovy koupaliště
státní dotaci ve výši 50%, tedy 1.850.000,- Kč, čímž
jsme v rozpočtu města ušetřili velkou část investičních nákladů. Všem, kteří se podíleli na přípravě,
realizaci, společných jednáních a dotační pomoci
patří velké poděkování.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města Poličky

ŽÁCI Z PARTNERSKÉHO EBESE
V POLIČCE
Starosta města, pan Jaroslav Martinů, přivítal
v pondělí 22. června delegaci žáků a učitelů z partnerského města Ebes. Maďarská návštěva stráví
v Poličce týden, program pro ně zajistila jejich partnerská škola Na Lukách. Hosté z Ebese v doprovodu překladatelky paní Julie Nagy zahájili poličský
program návštěvou Centra Bohuslava Martinů.
N. Šauerová

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
MĚSTO A OBEC

Na regionálním informačním portálu CZREGION
- www.czregion.cz probíhá od 1. května do 30. listopadu soutěž o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009. Do soutěže je zapojená i Polička, proto
neváhejte a hlasujte! Hlasovat můžete kliknutím na
„Přidej hlas“ v hlasovacím zařízení pod prezentací
města na adrese http://www.czregion.cz/policka
Pravidla soutěže:
1. Hlasovat pro město/obec je možné maximálně jedenkrát za hodinu. (To znamená, že obec
dostane od jednoho hlasujícího maximálně 24
hlasů denně.)
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hlasů.
3. Soutěž probíhá od 1. května 2009 do 30. listopadu 2009 (do 24.00 hod).
která je také zpracovatelem výsledné dnešní poVýsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.
doby budovy. Ta objekt navrhla nově a jinak, jako
Aktuální pořadí najdete na:
moderní železobetonovou stavbu a ve zrychleném
http://www.czregion.cz/nejkrasnejsi-mesto-obec
termínu, aby mohla být podána žádost o dotaci
z programu na podporu sportovních a rekreačních
aktivit, který v roce 2007 vyhlásilo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Vysoutěžená cena stavby činila bezmála 4,3 mil. Kč, nebyla v ní navíc zahrnuta realizace sprchového prostoru (cca 500 tis. Kč), který měl
být vestavěn později při případné přestavbě koupaÚsek přestupků, který byl v 1. patře budovy
cí vany. Na stavbu této provozní budovy jsme však
Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, je
v roce 2007 dotaci neobdrželi a cílem dalších snah
přemístěn do přízemí této budovy, č. dveří 1 – spobylo přepracovat projekt na méně nákladnou stav- lečný vchod s Galerií Vysočina.
bu, kterou by město dokázalo financovat vlastními
Odbor obecní živnostenský úřad Městského
silami. Tak vznikla podoba stávající budovy, kterou
úřadu Polička (dříve pracoviště Nádražní 304), je
navrhl Ing. arch. Karel Šrámek, a do níž byl oproti
přemístěn do budovy Městského úřadu Polička,
bývalému návrhu zařazen také prostor pro občerst- Palackého nám. 160, č. dveří 2, 3 – společný vchod
vení a posezení na kryté terase. Díky tomuto vylep- s Galerií Vysočina.
šení se nezbytná plocha stavby zvětšila asi o třetinu,
Eva Zindulková,
což mělo vliv i na výslednou cenu. Výběrové řízení
odbor obecní živnostenský úřad

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
SE PŘESTĚHOVAL

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji
parcely pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Mánesova v Poličce II. etapa
Minimální plocha stavební parcely pro RD:
Maximální plocha stavební parcely pro RD:
Průměrná plocha stavební parcely:
Prodejní cena za 1 m2 stavební parcely (snížená cena!):
Forma výstavby RD:
Předpokládaný termín zahájení výstavby
technické a dopravní infrastruktury:
Předpokládaný termín ukončení výstavby TDI:
Předpokládaný termín zahájení výstavby RD:

641 m2
1247 m2
837 m2
1120,-Kč/m 2
individuální
06/2009
09/2009
09-10/2009

Zájemci o koupi pozemku na stavbu RD se mohou přihlásit na majetkoprávním
odboru MěÚ Polička, dveře č. 20, tel. 461723810, mobil 731441408.

CYKLOBUSEM ČESKOMORAVSKÝM
POMEZÍM
Projekt „Cyklobusem Českomoravským pomezím, aneb blíž k atraktivitám Poličska, Litomyšlska
a Svitavska“ si odbyl svoji premiéru již v roce 2006.
V dalších letech byly cyklobusy rozšířeny o páteční
spoje a díky vstřícnosti Pardubického kraje zahrnuty do tzv. základní dopravní obslužnosti, což
finančně značně ulevilo našim městům.
Letošní novinkou je možnost dostat se cyklobusem až do Moravské Třebové a Jevíčka. Pro
nás Poličáky a dovolenkující turisty to má výhodu
velmi rychlého spojení v pátek a v neděli, kdy spoj
z Poličky vyjíždí v 7.10 ráno a už v 7.55 je v Jevíčku.
Je to proto, že cestou zastavuje pouze v Květné
a ve Svitavách. Drobnou nevýhodou spoje je nutnost časného vstávání a malá variabilita možností
vystoupit cestou z cyklobusu. Sobotní spoj jede
z Poličky v 8.00 hodin opačným směrem, a to na
Borovou, Proseč (8.22), Nové Hrady a Litomyšl,
v níž je v 8.55 hodin. Kdo má výdrž a jiné plány,
může pokračovat cyklobusem přes Svitavy, např. až
do Moravské Třebové s příjezdem v 9.35. Nevýhodu doby strávené v autobuse velmi dobře nahradí
výhodná cena jízdenky, která je pro cestující s kolem 40 Kč na libovolnou vzdálenost a pro rodiny
s dětmi (maximálně 2 dospělí a děti) dokonce jen
20 Kč za osobu.
V případě, že se rozhodnete vyjet z Poličky na
kole a vrátit se cyklobusem, je dojezd autobusů do
Poličky také přijatelný. V sobotu je to ve směru od
Borové v 18.00 hodin a v pátek a v neděli v 19.50
hodin. Ti, kteří vyjedou bez kol jsou přepraveni
také, avšak za běžnou tarifní cenu, dle počtu ujetých kilometrů. Cyklobus, tedy linkový autobus
s přívěsem uzpůsobeným pro převoz kol, bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli od 3. července
do 27. září 2009.
Do všech domácností v Poličce byly v červnu
zaslány letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou
a výletními cíli. Součástí letáčku je také jízdní řád
firmy Connex, která provozuje cyklobus na trase
Pardubice – Chrudim – Nové Hrady – Litomyšl
– Proseč – Borová – Hlinsko. Letáčky jsou rovněž
k dispozici v Informačním centru. Již dnes si můžete začít plánovat cyklovýlety a nezapomeňte, že ve
státem uznaný svátek, tedy v pondělí 6. července
2009 jezdí všechny cyklobusy stejně jako v neděli!
Tak tedy nebe bez mráčků a mnoho krásných zážitků z cest!
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 20. 5. v 13,30 hod. přijala hlídka MP Polička
oznámení o vyskytujícím se roji včel v ul. Václavská
v Poličce. Na místě strážníci zjistili, že roj se uhnízdil
na jednom z domů uvedené ulice. Vzhledem k místu,
kde hrozilo nebezpečí úrazu, byla na místo přivolána
jednotka HZS Polička, která velice profesionálním
způsobem roj odstranila. Přivolaný včelař si roj převzal a odvezl.
Dne 22. 5. v 10,00 hod. byla hlídka MP přivolána
do prodejny Penny market Polička, kde mělo dojít ke
krádeži zboží jedním ze zákazníků. Na místě hlídka
zjistila, že jednašedesátiletý muž ze Svitav se snažil
odcizit zboží uvedené prodejny v celkové částce 164,
-Kč, přičemž byl přistižen ostrahou prodejny. Strážníci
celou věc vyřešili na místě uložením blokové pokuty
za majetkový přestupek.
Dne 25. 5. v dopoledních hodinách strážníci převzali nalezené dámské jízdní kolo zn. Lady 26. Ze strany MP byla provedena fotodokumentace kola, která
byla umístěna na internetové stránky www. policka.
org/ Organizace a služby/ Městská policie/Nalezená
kola. Jedná se o kolo červené barvy, s nosičem a košíkem. Poté bylo předáno na ztráty a nálezy při MěÚ
Polička. Majitel kola se může přihlásit na MP Polička.
Dne 27. 5. v 9,25 hod. přijali strážníci oznámení
od pečovatelské služby Polička, že jejich klient, v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, není schopen
dojít ke dveřím bytu. Dveře jsou uzavřeny a není
možné se ke klientovi dostat. Hlídka MP na místě
přivolala hasiče, kteří dveře bytu otevřeli. Šestašedesátiletý muž klečel u postele a nebyl schopen vstát,
pouze se zúčastněnými komunikoval. Přivolaný lékař
muže ošetřil.
Dne 29. 5. v 14,45 hod. projížděla hlídka MP po ul.
Hegerova v Poličce. U kruhového objezdu byla spatřena čtveřice mužů, z nichž jeden tlačil před sebou
nákupní vozík prodejny Penny market. Provedenou
kontrolou a vytěžením osob bylo zjištěno, že muž
vozík vzal s tím, že ho zpět nevrátí. Hlídka MP devatenáctiletému muži z obce Sebranice uložila na místě
blokovou pokutu a vozík byl vrácen zpět prodejně.
Dne 30. 5. v odpoledních hodinách přijali strážníci oznámení, že na ul. Družstevní se potuluje pes bez
majitele. Pes byl odchycen a umístěn do nouzového
kotce při MěÚ Polička. Jednalo se o rasu labrador. Pes
neměl identifikační číslo, proto nebylo možné zjistit
jeho majitele. Dne 31. 5. se však o psa přihlásil majitel,
který si ho převzal. Strážníci s devětatřicetiletým majitelem psa věc vyřešili v blokovém řízení.
Dne 7. 6. v 00,40 hod. zaznamenal městský kamerový systém muže, který vykonával malou potřebu
přímo před restaurací Pivovar na Palackého náměstí
v Poličce. Vzhledem ke stavu podnapilosti a tomu,
že osoba byla hlídce MP známa, byla věc dořešena
následující den tak, že pětatřicetiletému muži z Poličky byla uložena bloková pokuta za přestupek proti
veřejnému pořádku.
Dne 9. 6. v 07,30 hod. byla do Bořin přivolána
hlídka MP kvůli potulném psovi v areálu Poličských
strojíren. Na místě hlídka německého ovčáka odchytla a byl umístěn do nouzového kotce při MěÚ Polička.
Tentýž den v 10,30 hod. se o psa přihlásila majitelka,
pětapadesátiletá žena z Oldříše, která si jej převzala.
Věc byla se ženou řešena v blokovém řízení.
Městská policie
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V CBM NÁVŠTĚVA Z EVROPSKÉ UNIE
Tomáš Kuchtík, slovenský zástupce generálního
ředitelství pro regionální politiku Evropské komise,
navštívil ve středu 3. června region soudržnosti Severovýchod. Kromě účasti na pardubickém zasedání
Monitorovacího výboru si přál vidět několik projektů
financovaných z ROP Severovýchod, aby se přesvědčil o čerpání dotací z Evropské unie. Po Hradci Králové, Holicích a Skutči dorazil i do Centra Bohuslava
Martinů v Poličce. Při cestě ho doprovázel ředitel
Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.
Přivítal je ředitel muzea David Junek a starosta
Jaroslav Martinů. „Otevřením centra nedaleko poličského náměstí využilo město svého genia loci,“ uvedl.
Mnoho dotazů a obrovské soustředění na výklad
Davida Junka, ředitele Centra, svědčilo o zájmu o náš
projekt. Zástupci města, mezi kterými byl i projektový
manažer Aleš Mlynář, odpovídali na otázky týkající
se zejména finanční spoluúčasti města Poličky. „Těší
mě, že nedaleko kulturní Litomyšle vzniklo tak zajímavé centrum věnované nejen hudbě významného
skladatele. Protože je provoz financován výhradně
z městského rozpočtu, měla by se Polička obrátit na

další subjekty. Důležité je udržet kvalitu, která se dnes,
krátce po otevření, návštěvníkům nabízí,“ doporučil
na závěr Tomáš Kuchtík. Ocenil rovněž propagační
film o CBM, který byl rovněž natočen díky dotaci
z EU.

Zleva Zdeněk Semorád, Tomáš Kuchtík,
David Junek a Jaroslav Martinů

POLIČKA HOSTILA ZAHRANIČNÍ STUDENTY
Poslední květnový týden patřil v Poličce návštěvám studentů ze zahraničí. V našem městě jsme mohli
slyšet francouzštinu i němčinu. V SOŠ a SOU Polička
hostili svoji partnerskou školu z Francie, v bohatém
programu nechyběl ani den, kdy se vařily francouzské
speciality. Hosty z Francie přivítal na radnici v pondělí 25. 5. starosta města pan Jaroslav Martinů, poté si
studenti prohlédli hradby, rodnou světničku Bohuslava Martinů a nové Centrum Bohuslava Martinů, kde
je zaujala zejména expozice Historie města Poličky
a okolí svými interaktivními prvky. Francouzští uči-

DOBROVOLNICTVÍ - MODERNÍ
TREND V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
15. června se uskutečnila schůzka poskytovatelů
sociálních služeb. Pracovní setkání, kterých se účastní
vedení města a zástupce uživatelů služeb, se konají
pravidelně dvakrát ročně a jejich cílem je výměna aktuálních informací. Leitmotivem červnové debaty byla
ekonomická krize a její úzká souvislost s fungováním
sociální sféry. Finanční obtíže se „poskytovatelé“ snaží řešit tak, aby nebyl ohrožen rozsah a kvalita služeb.
Kromě tradičních služeb byly na schůzce představeny
dva projekty založené na dobrovolnictví. Širší veřejnosti je aktuálně určen program občanského sdružení
MaTami – přednášky, kurzy - osloví především rodiny
s malými dětmi, ale jsou sympatické také jako projev
aktivního příspěvku do života komunity. Věříme, že
veskrze pozitivní informace přinese i další schůzka
poskytovatelů sociálních služeb, která se bude konat
v listopadu t.r.
Do té doby vítáme vaše připomínky, nápady na
t. č. 461 723 844 nebo e-mailu – socialni@policka.org.
Děkujeme.
OSVZ MěÚ Polička

telé vyzkoušeli zbroj a studenti si zahráli na poličské
ostrostřelce.
Masaryková základní škola hostila žáky a učitele
z partnerského města Hohenemsu. V rámci připraveného programu navštívili Macochu, jeden den
poznávali krásy Vysočiny na pěším výletě. Setkání
s panem starostou proběhlo také na radnici, ale v pátek 29. 5. V tomto případě se pan starosta s delegací
z Hohenemsu rozloučil před jejich cestou domů. Ani
rakouská návštěva nevynechala prohlídku Centra Bohuslava Martinů. A jak vidí učitelé z Hohenemsu roz-

voj cestovního ruchu v Poličce? Velmi kladně hodnotí
klid města, kde nejsou davy turistů, představují si zde
dovolenou, kdy budou chodit na houby, chytat ryby,
jezdit na kole a odpočívat. Velmi oceňují vynikající
jídlo a české pivo za velmi příznivé ceny. Nedostatky
vidí v tom, že se nedomluví v restauracích ani anglicky ani německy, chybí nám prý i vyšší standard ubytovacích služeb. Poličku mají prý velice rádi a s radostí
se k nám vrací.
Ing. N. Šauerová
zahraniční spolupráce a cestovní ruch

CHYBĚJÍ VÁM RUČIČKY?
Všimli jste si, že na radniční věži chybějí ručky
hodin? Co se s nimi stalo? Vyškovská firma „Věžní
hodiny Valla“, která pravidelně provádí náročnější
údržbu hodin, si je odvezla, protože budou natřeny.
Zároveň vymění hřídele ruček za nerezové, nově
ukotví ručkové strojky a ručky vyváží. Věžní hodiny mají radiovou synchronizaci, automatické přepínání letního a zimního času a překlenou výpadek
napájení ze sítě 48 hodin.

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
RM projednala na svém jednání dne 8. 6. 2009
celkem 46 bodů, a m.j. i tyto:
RM schvaluje zhotovitele „Projektové dokumentace na rekonstrukci plaveckého bazénu v Poličce“
společnost APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikací a chodníků na území města Poličky“ společnost
T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava místní komunikace ve Stříteži“ společnost COLAS CZ, a.s. Praha
9 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Zhotovení PD na
rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 2. etapa“ společnost OPTIMA spol. s r.o., V. Mýto dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na
sídlišti B. Němcové v Poličce“ společnost T.E.S., s.r.o.,
Polička dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava komunikace,
výměna vodovodu a kanalizace na ul. Havlíčkova
v Poličce“ dle důvodové zprávy ve složení: RNDr. Bc.
Jiří Coufal, Ing. Václav Kysilka, Jan Záloha, Jiří Mach.
RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční
hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok
2008 společně se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2008 bez výhrad.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2009.
RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na
místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627 dle důvodové zprávy.
RM jmenuje konkurzní komisi konkurzního řízení
na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, ve složení: Mgr. Renata Černíková člen, Eva Hejtmánková - člen, Václava Tmějová - člen,
Marcela Toušovská - člen, Mgr. David Šafář, zástupce
zřizovatele - člen, Eduard Střílek, zástupce zřizovatele
– předseda komise dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit cenu za 1 m2 pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“
v Poličce – II. etapa označených v regulačním plánu
jako č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 42, 43 a 44 za cenu 1.120,-- Kč/m2.
Komentář starosty k rozpočtové změně: Tuto rozpočtovou změnu považuji za jednu z nejzávažnějších
a nejobsáhlejších za poslední roky. Reaguje na stávající ekonomický vývoj. v ČR. Začátek roku potvrzuje, že
daňové výnosy, které získávají města a obce ze státního rozpočtu budou nižší než v letech minulých a je nezbytné na tuto situaci reagovat. Proto město přistoupilo
k úsporným opatřením, kde na jedné straně snižujeme
očekávané výnosy o 8,7 mil. Kč, a proto je nutné snížit
plánované výdaje. Protože se však pro město podařilo
získat peníze z vyšších rozpočtů (díky kterým ušetří
některé naplánované výdaje), tak celkový dopad těchto úsporných opatření nemusí být v tomto rozsahu,
ale bude zhruba poloviční. Díky tomu budou všechny
zásadní plánované akce realizovány. Úspory se týkají
převážně provozních nákladů města.
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí
na internetových stránkách města Poličky a na sekretariátě starosty.
Výtah z usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2009
ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný
účet Města Poličky za rok 2008 společně se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky
za rok 2008 bez výhrad.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro: •
- Bromová Veronika, M.A., výtvarnice Praha, na
výstavu fotografických prací v Poličce, ve výši
20.000,-- Kč,
• Český kynologický svaz ZO Polička, na provozní
náklady a dokončení fasády klubovny, ve výši
10.000,-- Kč,

• Ekocentrum Skřítek Polička, na podporu činnosti
Ekocentra Skřítek, ve výši 5.000,-- Kč,
• HC Spartak Polička, na činnost hokejového klubu
v sezóně 2009/2010, ve výši 103.000,-- Kč,
• JUNÁK svaz skautů a skautek Polička, na obnovu
stanů, na kamna a zateplení základny, ve výši
28.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Atletika Polička, na běh kolem poličských hradeb, ve výši 10.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Atletika Polička, na soutěžní
atletickou činnost, ve výši 26.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Náš domov Koclířov, na
Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi, ve výši
15.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Pontopolis Polička, skupina maTami, na program zdravotnické prevence
a osvěty, ve výši 2.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Pontopolis Polička, na multikulturní aktivity pro školy a veřejnost, ve výši
20.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce,
na projekt Týmová spolupráce žáků 5. ročníku, ve
výši 10.000,-- Kč,
• Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce,
na projekt Sportovně turistický kurz pro žáky, ve
výši 10.800,-- Kč,
• Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na jazykový výjezd žáků ZŠ do Anglie, ve výši
5.400,-- Kč,
• Oblastní charita Polička, na zakoupení elektrického polohovacího lůžka, ve výši 17.000,-- Kč,
• Oblastní charita Polička, na zakoupení dřevosoustruhu a dlát pro AC dílnu, ve výši 17.000,-- Kč,
• Pionýr – pionýrská skupina Polička, na kolaudaci
hájenky, nákup stanů a přívěsného vozíku, ve výši
28.000,-- Kč,
• SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, na činnost a účast v hokejbalových soutěžích, ve výši
35.000,-- Kč,
• SK Masokombinát Polička, na sportovní činnost
a dopravu k soutěžím, ve výši 104.000,-- Kč,

• SK8 Slalom klub Polička – skateboard, na pořádání skateboardových závodů ME v Poličce, ve výši
10.000,-- Kč,
• Svatojosefská jednota pro Poličku, na opravy
spolkového domu Jordán, ve výši 15.000,-- Kč,
• Svíba Dušan, agentura „earth music“, na festival
Colour Meeting 2009 v Poličce, ve výši 40.000,- Kč,
• Štěpánek Jiří, Polička na účast na MS V kulturistice v Montrealu, ve výši 17.000,-- Kč,
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, na činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 20.000,-- Kč,
• TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – volejbal, na pořádání volejbalových turnajů, ve výši 4.000,-- Kč,
• TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – st. ženy, na cvičební pomůcky, ve výši 2.000,-- Kč,
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, na činnost
mládežnických družstev, ve výši 103.000,-- Kč,
• ZO svazu chovatelů Polička, na výstavy a opravu
krytiny na klecích, ve výši 10.000,-- Kč,
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
- Dětské informační centrum Brno, na představení
Janáčkova divadla pro poličské seniory, ve výši
5.000,-- Kč,
• Dětské informační centrum Brno, na činnost
denního centra Domeček a jeho aktivit, ve výši
120.000,-- Kč,
• Nekvinda Filip, Polička, na elektronické vybavení
pro večery hudby v Divadelním klubu ve výši
61.310,-- Kč,
• Občanské sdružení Laxus Hradec Králové, na
terénní služby pro uživatele drog na Poličsku, ve
výši 60.000,-- Kč.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2009.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)

domu č. p. 182 na ulici Svépomoc v Poličce včetně st. p. č. 1020
o výměře 172 m2 a zahrady na p. č. 1959/13 o výměře 147 m2
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 16. září 2009 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena objektu a přilehlého pozemku: 1.500.000,- Kč. Dražební jistota: 50.000,- Kč.
Prohlídky objektu

- čtvrtek 16. července 2009 od 14.00 do 14.30 hod.
- čtvrtek 20. srpna 2009 od 14.00 do 14.30 hod.
(prohlídku lze uskutečnit i individuálně po domluvě na majetkoprávním odboru MěÚ Polička)
Stručná charakteristika: Jedná se o dům se zahradou v klidné části města, poblíž
centra v řadové zástavbě na ulici Svépomoc. Dům je zděný, z 1/2 podsklepený, s
podkrovím. V I. NP se nachází vstupní chodba, která je průchozí do dvora, kde se
nachází vedlejší stavba – přístřešek. Do ulice jsou situovány 2 obytné místnosti,
do zahrady je situována kuchyň, koupelna, WC a komora. V podkroví se nachází
jedna obytná místnost. Nemovitost je napojena na veřejný rozvod vody, kanalizace,
el. energie a zemního plynu.

Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod.
na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19), kde současně
předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je
možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž
je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel. 461723812, 461723810).
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JELIKOŽ JE TA
DEMOKRACIE...

ŽÁDNÉ LOUČENÍ NENÍ LEHKÉ

Protože o učitelích se v tisku píše hlavně v souvisTřetího září uplyne 30 let, kdy jsem nastoupil
losti s „neustálým zvyšováním jejich příjmů“ (ale sku- na dráhu pedagoga, ale stále se neumím vyrovnat
tek utek), rozhodla jsem se ukázat vám také druhou
po skončení čtyřletého cyklu s odchodem „svých“
tvář této profese.
žáků ze základní školy. Přes značnou kritiku dnešUčím už víc než dvacet let a mám svoji práci stále
ní mladé generace musím konstatovat, že naprostá
rada. Vím, jak je důležité být při učitelské práci nejen
většina žáků je stejná, jako byli jejich předchůdci, či
trpělivá, ale také důsledná. A tak se stalo, že když mi
jako jsme byli my. Tedy stojí za to, mít je rád. Letos
žák 7. třídy neodevzdal ani po dvou týdnech domácí
mi odchází dvě třídy, se kterými jsem od šesté třídy
úkol, dovolila jsem si poprosit rodiče o dohled nad
do deváté procházel nejen fyzikálními problémy.
jeho domácí přípravou.
Na příkladu jednoho žáka bych rád demonstroval,
Naivně jsem i předem poděkovala. Dostalo se mi
jaké proměny je mladý člověk schopen, a jak není
této odpovědi: „Jelikož je ta demokracie tak se ozývám. dobré činit unáhlené závěry.
Manželka každý den po příchodu syna ze školy kontVelmi těžko se mi bude „loučit“ s Michalem Štěroluje knížky a sešity i přes to, že tvrdí, že úkol nemá. pánkem, téměř dva roky se obtížně vyrovnával se
Manželka nejni čuchací pes ani Sibyla, aby věděla, základy fyziky, za vše mohl samozřejmě učitel. Pak
kdy a jaký úkol mají mít do školy. Jestli nejste schopna
se přes spolužáky dostal k lezení na horolezecké
po výkladu látky zkontrolovat osm „geniálních“ žáků, stěně, naučil se plně koncentrovat, spolupracozdali si zadání zapsali, tak nebuzerujte obyčejné lidi. vat v kolektivu, ale také spoléhat na své vlastní
Přemýšlejte zdali stačíte na svou práci, nebo o změně
schopnosti. Od osmého ročníku jsem měl hodinu
zaměstnání. Se svými problémy nebo mindráky mů- co hodinu před sebou jiného človíčka, který krom
žete navštívit psychyatricko-pedagogickou poradnu. změny v chování neuvěřitelným způsobem zlepšil
S pozdravem...“ Cituji celý výtvor, abyste si mohli sami
prospěch. Znovu se potvrdilo, jak pro mladého čloudělat obrázek „o také rodičích“, se kterými se při
věka je důležité najít vhodnou seberealizaci a jakou
naší práci setkáváme. A kladu si otázku „Co všechno
roli hraje kolektiv, ve kterém se realizuje. Od represi musí učitel nechat líbit?“ Nebo nemusí? Odpovězte
zentace školy se dostal až do reprezentace České
si sami, já jsem to již udělala.
republiky. Po Janu Chválovi je to již druhý poličský
Mgr. J. Filipová „pavouk“, který nás reprezentuje ve sportovním lezeSpeciální základní škola Polička
ní. Přesto neodmítne pomoc atletickému družstvu

OKÉNKO Z MŠ LUČNÍ
POLIČKA
Naše MŠ se letos zapojila do projektu „Sportovní
hry mateřských škol 2009“, který má cíl vést děti ke
sportu, učit principy fair play a rozvíjet myšlenku
olympismu a zorganizovala základní kolo na půdě
MŠ Luční.
Děti soutěžily v disciplínách: štafetový běh, hod
do dálky, překážková chůze, skok do dálky v pytli
a pětiskok.
Do soutěže v pětiskoku s názvem „Doskočíme do
Kanady?“ se zapojilo celkem 69 rodin a skákalo 212
jednotlivců, včetně všech zaměstnanců školy. Podíleli
jsme se tak na celostátním pokusu o vytvoření republikového rekordu a zápisu do České knihy rekordů.
Celkem jsme dosáhli 125 013 cm. Pro případné
zájemce bližší informace i foto z naší MŠ jsou na internetové adrese www.rodinnesportovnihry.cz.
Součástí her byla i výtvarná soutěž „Kostík, můj
kamarád“, do které jsme zaslali výtvarné práce dětí.
Patronát nad základním kolem Sportovních her
přijal bývalý reprezentant republiky v cyklistice pan
Jan Faltýnek.
Pozor - změna tel. čísel
Třída C
Třída B
Třída A
Třída D

774 482 515
774 483 515
774 484 515
774 489 515

Školní jídelna
Kancelář účetních
Ředitelka

774 490 515
774 496 515
774 725 520

Míša v pohodě

MARIE TALANDOVÁ – 100 LET
Paní Marie Talandová, která se dožívá 2. 7. 100 let,
se narodila na Valašsku v Palačově v rodině zemědělce se 6 dětmi. Vystudovala Učitelský ústav a v roce
1937 po předchozím vyučování na Frýdecku přišla
do Poličky - již provdaná, se dvěmi dětmi a dvě další
se jí zde narodily. Celý život učila převážně prvňáčky,
protože děti velmi milovala a měla s nimi velkou tr-

telefonní čísla dětí a známých, všechny prezidenty
a dobu jejich působení.
Hlavními faktory, ovlivňujícími délku jejího života, byla skromnost v jídle i obecně, pozitivní vztah ke
všem lidem a hluboká víra v Boha a v jeho pomoc.
Vždy byla a je spokojena se svým životem, i když
přinášel někdy strasti a neduhy (v poslední době určité zdravotní potíže). V neposlední řadě má na jejím
dožití velký podíl její ošetřující lékař MUDr. Jaroslav
Haman, který k ní byl vždy neobyčejně vstřícný
a obětavý nad rámec svých povinností.
Upřímně přejí naší mamince a babičce do dalšího
života mnoho sil, štastných chvil a děkují za všechno
rodiny dětí se 6 vnuky a 12 pravnuky. K blahopřání se
připojuje i redakce Jitřenky.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
V DOMEČKU

pělivost. Během 2. světové války byl život se čtyřmi
malými dětmi velice složitý a plný odříkání. Děti
dorostly a šly studovat na školy, vždy několik souběžně, což opět při učitelském platu znamenalo další
odříkání. Dnes jsou již všechny její děti v důchodu.
Sama paní Talandová po odchodu do penze až do
svých 70 let vypomáhala příležitostně v okolních
vesnicích, když byl třeba záskok za nemoc či mateřskou dovolenou. Jednu dobu jako ředitelka vesnické
školy ve svých 62 letech denně dojížděla. Celý život
se zajímala o společenské dění, kulturu, aktivně se
i zapojovala, v posledních 20 letech nevynechala
žádné volby. Duševně je stále svěží, pamatuje si
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v krajské soutěži a je připraven pomoci na místě,
které je mu určeno. Od září nastupuje na střední
školu, kde předpokládá studium dle individuálního
studijního plánu, aby mohl plnit reprezentační úkoly. Přeji mu mnoho úspěchů.
Toto je jen jeden z příkladů, ale takových vycházejících žáků má naštěstí naše škola mnohem
více, na jiné taková proměna teprve čeká, což mne
opravňuje k pedagogickému optimismu. Všem
vycházejícím žákům přeji do nové životní etapy
mnoho úspěchů a štěstí.
Jaroslav Kacálek

Na prázdninové měsíce červenec a srpen jsme
připravili program pro děti. Bližší informace o programu a přihláška jsou k dispozici v Domečku a na
www.dicpolicka.com.
Témata pro jednotlivé dny: zpíváme si vesele,
pohádkový den, poznáváme okolí, šikovné ručičky,
sportovní dopoledne.
O prázdninách nebude kroužek Tanečky a zpívánky pro nejmenší.
Provozní doba: od 8 do 15 hod. (bude upravována dle požadavků uvedených v přihláškách)
Ceník:
vstupné rodiče s dítětem
15 Kč
hlídání dětí /1 hodina
35 Kč
prázdninový program /1 den
120 Kč
prázdninový program / týden
500 Kč
o možné slevě se informujte u asistentky v Domečku
Osobní asistence
Prosíme rodiče, kteří potřebují pro své dítě služby osobního asistenta, aby kontaktovali p. Ludmilu
Kulhavou, pondělí 14 – 16 hod, tel. 736 266 369.
Děkujeme.

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

Červenec 2008
LETNÍ AKCE - HRAD SVOJANOV 2009
Pátek 3. července – pondělí 6. července
Rytířské hrátky – dobový život,
turnaje, ukázky zbraní, střelba
šermířské pěší souboje, jarmark
řemesel. Od pátku do pondělí od
hodin.

rytířské
z luku,
starých
9 do 18

Pátek 17. července – neděle 19. července
Víkend nočních prohlídek – oživené noční prohlídky začínají vždy od 21°° hodin,
místa na prohlídce doporučujeme předem
rezervovat. Poznejte hrad v netradiční atmosféře, poznejte jeho noční obyvatele!
Sobota 25. července – neděle 26. července
Vystoupení skupiny historického šermu
Adorior – šermířské turnaje, dobové hry,

LUBENSKÁ ŠŤOPIČKA
V sobotu 3. října letošního roku se v Lubné uskuteční
1. ročník Lubenské šťopičky. Půjde o kulturní akci spojenou s ochutnávkou destilátů. Kdo by měl zájem věnovat
vzorek o obsahu 0,7 l destilátu z vlastního kvasu, nechť
tak učiní do 5. 9. 2009. Kvalita bude anonymně ohodnocena akreditovanou degustátorkou.
Vzorky odevzdávejte do Pálenice v Lubné po
dohodě s panem M. Flídrem, tel. 461 542 765 nebo
608 835 961.
Obecní úřad a Pálenice Lubná

PROMENÁDNÍ KONCERT
Serenády Bohuslava Martinů
Účinkují účastníci XVI. Mezinárodního festivalu
a kurzů komorní hudby Ameropa 2009.
Na programu promenádního koncertu v Městském parku v Poličce jsou:
• SERENÁDA Č. 1 A MOLL (pro klarinet, lesní
roh, troje housle a violu (1932; H. 217) 1. Allegro moderato 2. Larghetto 3. Allegro
• SERENÁDA Č. 2 (pro dvoje housle a violu
(1932; H. 216) 1. Allegro 2. Poco andante 3. Allegro con brio
• SERENÁDA Č. 3 (pro hoboj, klarinet, čtvery
housle a violoncello (1932; H. 218) 1. Poco
allegro 2. Téma se čtyřmi variacemi: Andante
poco moderato
• SERENÁDA (pro dva klarinety, housle, violu
a violoncello F dur (1951, H. 334) 1. Moderato
poco allegro 2. Andante 3. Allegro poco - Trio:
Molto vio 4. Adagio - Allegro
Městský park v Poličce v pátek 26. července
2009 v 15.00 hodin (v případě nepříznivého počasí
se akce přesune do Tylova domu).

ukázky starých řemesel. V sobotu od 9°°
do 14°°, v neděli od 9°° do 18°° hodin.
Sobota 25. července
Festival akustické hudby – na vnitřním
nádvoří hradu od 15°° hodin.
Úterý 4. srpna
Michal Hromek Consort – lidové balady
- koncert ve sloupové síni od 17°° hodin.
Sobota 8. srpna – neděle 9. srpna
Divadelní pouť – divadelní vystoupení
s mezinárodní účastí, Svojanovský kabaret,
kejklíři, dobové tržiště. V sobotu i neděli
od 9°° do 18°° hodin.
Sobota 22. srpna – neděle 23. srpna
Pocta Záviši z Falkenštejna – připomínka
výročí popravy Záviše z Falkenštejna, šermířská vystoupení, jarmark starých řemesel. V sobotu i neděli od 9°° do 18°° hodin.
Hrad Svojanov a jeho expozice jsou
v červenci a srpnu otevřeny denně včetně pondělí
od 9°° do 18 °° hodin.
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava
Martinů pro vás připravily výstavu Dětského muzea v Brně

JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY…
od 6. června do 27. září 2009
ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů,
Šaffova ulice
Výstava je určena malým i velkým návštěvníkům. Celou
výstavou provázejí originální scénky z animovaných filmů.
Novější tvorba je zastoupena postavičkami Pata a Mata
s původními rekvizitami a scénáři z dnes již kultovního
seriálu o těchto dvou kutilech.
Součástí výstavy jsou interaktivní stanoviště, kde jsou
představeny jednotlivé fáze výroby animovaných filmů.
Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet tvorbu technického
a literárního scénáře, výrobu loutek, rozkreslovat fáze
pohybu na prokreslovacím stole, pokusit se skládat
a pohybovat postavičkami z ploškového filmu na snímací
kleci či animovat dřevěné loutky a vyzkoušet si tak, jakou
pečlivost a trpělivost filmová animace vyžaduje.
Atraktivitu výstavy umocňuje také celé funkční televizní
ministudio s kamerou a televizním přijímačem. Nejstarší televizní pohádky se natáčely v přímém přenosu,
tak si i děti mohou zahrát na loutkoherce s maňásky a na
filmové tvůrce.

LITOMYŠL
13. 6. – 30. 8. 2009 / Zámecký pivovar a různá místa
v Litomyšli
Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota
Výstava v rámci 5. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle
7. 7. – 15. 7. 2009 / Kongresový sál zámku v Litomyšli
Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy
3. 7. – 28. 8. 2009 / každý pátek / Toulovcovo
náměstí
Toulovcovy prázdninové pátky
- pohádka a folkový koncert
Do 30. 8. 2009 / Regionální muzeum
Výstava: „Něco pro kluky – Auta a autíčka“,
„Něco pro holky – Panny a panenky“
SVITAVY
2. 7. 2009 od 19.30 hod. / Fabrika Svitavy
Externí koncert Smetanovy Litomyšle
Koncert známého českého houslisty Pavla
Šporcla
18. 7. 2009 / Zahrada Lány
od 13.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti a mládež
od 20.00 hod.
Benátská noc – host Leoš Mareš
24. - 25. 7. 2009 - v pá od 16.00, v so od 15.00 hod. /
Park Jana Palacha (ze nepříznivého počasí
náměstí Míru nebo Fabrika)
Svitavské letní slavnosti - pohádky a muzika pod širým nebem
Učinkují: Jan Hrubec, folkové kapely Pouta,
Do větru, Marien a rocková kapela Irma,
Jana Vyšohlídová, Swing club Vysoké Mýto,
Divadlo U staré herečky
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
4. 7. 2009 / Aquapark
O hrníček moravskotřebovského Hastrmánka
Hry a soutěže pro děti v aquaparku
18. 7. 2009
Moravskotřebovský bramborák
Festival folkové a country hudby na zámku
28. 7. – 31. 7. 2009 / náměstí T. G. Masaryka
Kinematograf bratří Čadíků
Více informací na www.moravskatrebova.cz
VYSOKÉ MÝTO
12. 7. – 30. 8. 2009 / Regionální muzeum
Arabela - pohádkový svět jednoho seriálu
Výstava přibližuje natáčení jednoho z našich nejúspěšnějších dětských seriálů.
1. 5. – 28. 10. 2009 / Barokní areál Vraclav
Výstava: Válečnictví v době baroka
Více informací na www.vysoke-myto.cz

Vstupné na výstavu Jak se rodí večerníčky děti/studenti/
důchodci 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.
Otevírací doba:
červen – srpen: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.,
září: út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Skupinám doporučujeme předem se objednat, kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička
572 01, tel.: 461 723 855, e-mail: muzeum @ muzeum.policka.org, www.cbmpolicka.cz

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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KINO POLIČKA
V době letních prázdnin budeme promítat
pouze v měsíci srpnu 2009! V červenci bude kino
uzavřené.
V srpnu vás zveme na:
• NOC V MUZEU 2 (1. 8.)
• ANDĚLÉ A DÉMONI (4. 8.)
• POSLEDNÍ DŮM NALEVO (5. 8.)
• JMÉNEM KRÁLE (7. 8.)
• PŘEDČÍTAČ (14. 8.)
• DOBA LEDOVÁ (18. 8.)
• PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY (25. 8.)
• VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ (30. 8.)

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2009
Poslední květnový víkend se tak jako každý
rok otevřely brány poličského koupaliště. Areál ovšem nebyl určen plavcům vodním, nýbrž
plavcům hudebním. 29. 5. začal dvanáctý ročník
festivalu Poličské rockoupání. Letošní ročník by
ovšem mohl navštívit i leckterý plavec, neb počasí po celý víkend dávalo najevo, že koupat by se
dalo „sice v kožichu“ ale vody bylo dost.
Úderem čtrnácté hodiny se rozezněla scéna
s označením Bé, co do velikosti srovnatelná se
scénou Á, avšak se zaměřením na alternativnější
hudební žánry. Po necelé půlhodince byla spuštěna produkce také na hlavní scéně, která, jak jsem
již předeslal, nesla označení Á. Jako poslední se
zapojila scéna s označením Cé, která fungovala

PRÁZDNINY
S VEČERNÍČKEM
Výtvarné programy pro rodiče s dětmi k výstavě Jak se
rodí večerníčky…
Zajímá vás, co předchází vzniku animovaného filmu?
Máte rádi postavy z českých večerníčků? Přijďte si prohlédnout výstavu „Jak se rodí večerníčky…“ a oživit vlastní vymyšlenou pohádkovou postavičku. Po celé prázdniny
se můžete těšit na tematické výtvarné dílny k výstavě „Jak
se rodí večerníčky…“, které vás zavedou do světa pohádek
a animovaných filmů.
Výtvarné dílny se konají vždy ve středu a v sobotu ve
stejnou dobu od 14.00 do 16.00 hod. ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů. Pro oba dny je vždy vybráno
stejné téma. Programy jsou určeny pro rodiče s dětmi
od 4 – 12 let. Cena programu je 30 Kč za osobu a zahrnuje
vstupné na výstavu „Jak se rodí večerníčky…“ i veškeré
potřebné pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.
Středa 1. července 2009 od 14.00 do 16.00 hod.
Ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. První
prázdninový den je pro vás připravena výtvarná dílna,
kde si děti samy nebo s pomocí rodičů vyrobí pohyblivou
loutku z barevných papírů a společně si zahrají stínové
divadlo…
Sobota 4. července a středa 8. července 2009
Připraveny jsou dvě výtvarné dílny, kde se budou vyrábět maňásci z barevných látek a vln, s kterými si poté
můžete zahrát na uvaděče pohádek, loutkoherce a kameramany v televizním ministudiu…
Sobota 11. července a středa 15. července 2009
Víte, jak ožívají postavičky v animovaném filmu? Pokuste se rozpohybovat loutku z modelíny a vyzkoušejte si
tak, jakou pečlivost a trpělivost filmová animace vyžaduje.
Jednotlivé fáze pohybu se budou snímat fotoaparátem,
proto je nutností přinést si s sebou svůj vlastní digitální fotoaparát a kabel ke stažení fotografií do počítače. Výtvarná
dílna je určená i pro starší děti.
Sobota 18. července 2009 a středa 22. července 2009
Co všechno dokážou vyčarovat vaše ruce? Vyrobte
si z různobarevných ústřižků látek a papírových ruliček
prstové divadlo a vymyslete pro ostatní diváky příběh,
v kterém si vaše postavičky zahrají…
Sobota 25. července 2009 a středa 29. července 2009
Poslední červencové dílny jsou věnovány postavičkám
z večerníčků Zdeňka Smetany. Mezi ty nejznámější patří
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček Malá čarodějka,
Štaflík a Špagetka atd. Vyrobte si své malované mini divadélko z kartonu, kulisy a papírové loutky vašich oblíbených
hrdinů…
Doporučujeme předem se objednat, kontakt: Městské
muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572 01,
tel.: 461 723 855, e-mail: muzeum @ muzeum.policka.org,
www.cbmpolicka.cz
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v podstatě non stop. Počasí si celý víkend jakoby
rozmýšlelo, zda dovolí festivalu proběhnout, a nakonec se umoudřilo v pravý čas. V pátek přesně
ve čtyři hodiny přestalo pršet a z mraků vykouklo
i trochu sluníčka.
Popisovat všechny interprety jak pátečního,
tak sobotního programu, by zabralo možná i tři
Jitřenky a tak snad jen, chyba každého, kdo neviděl a neslyšel. Sobotní program byl ze své první
čtvrtiny poznamenán poměrně vydatným deštěm,
který se podepsal na rázu zbytku festivalu, a tak
při návštěvnosti 1500 platících, 459 volňásků,
bezmála 150 pořadatelích a přes 60 hudebních
těles či jednotlivců se celý areál proměnil v ideální arénu pro pořádání bahenních zápasů. Noční
teploty okolo deseti stupňů nabádaly spíše než
k požívání piva ke konzumaci grogu a teplé medoviny, což se velice mile projevilo na tržbách
všech barů.
Pro mě osobně až nepochopitelně pozitivní
atmosféra, která panovala po celý ten blátivý
víkend jen potvrdila oblíbenost celého pod-

niku, a tak každý, kdo přišel, si odnesl domů
nejen spoustu bláta, ale také nezapomenutelné
vzpomínky (pokud si je někdo vůbec schopen
vzpomenout :-)). Celou atmosféru je možné
si připomenout, alespoň díky fotogalerii na
www.rockoupani.cz, kterou výtečně zachytil
Honza Chvála, za což mu tímto děkuji. Když jsem
se dostal až k děkování, přichází pro některé
čtenáře tohoto plátku ona zajímavější část, leč
myslím, že mnoho z nich bude zklamáno neb na
většinu zapomenu.
Tedy: Velký dík patří především městu Poličce, městskému zastupitelstvu, panu starostovi
Jaroslavu Martinů za pomoc při řešení všech problémů spojených s uváděním koupaliště do více
méně původního stavu, což mimochodem trvalo
bezmála tři týdny. Dále pak Pardubickému kraji,
paní Kmoškové za výdrž i v bezvýchodných situacích. Všem sponzorům, předně pak firmě Coma
- Unet a Měšťanskému pivovaru, především p. Witzovi a paní Válkové. Nemenší dík patří Martinu
Marešovi za internetový přenos a zprávu stránek.
Další díky už pouze heslovitě: celému stavěcímu a bouracímu týmu, uklízečům, vstupařům,
plotařům, zdravotnicím, městské a státní policii,
traktoristovi z Oldříše, Agronei Polička, zvukařům, elektrikářům a Milanu Dorazilovi. Nesmím
opomenout poděkovat také paním a slečnám
z kiosku, celému realizačnímu týmu, obsluhám
barů, Víťovi Báčovi, pile Rosti Doležala, zahrádkářům, firmě Báča mimo jiné za válec, fotbalovému stadionu také za válec, Diegovi za semeno,
vodáckému oddílu Pionýru Polička za točení piva
a dalším a dalším bezejmenným, bez kterých by
se festival nemohl uskutečnit, a bez kterých by se
na koupališti už nikdy nikdo nevykoupal. Jelikož
tento plátek není neomezený, musím se omluvit
všem, na které jsem zapomněl, ale jsou zajisté
zmíněni v oněch bezejmenných.
Dvanáctý ročník multižánrového festivalu
Poličské rockoupání skončil, tak jak začal, deštěm. Spoustu vzpomínek si každý ponese s sebou
a pořadatel, jímž je Divadelní spolek Tyl, si mimo
jiné ponese finanční ztrátu ve výši sto tisíc korun.
Tento prodělek se budeme snažit dorovnat divadelní činností, která začne hned o prázdninách
kočovným divadlem a bude pokračovat říjnovou
premiérou divadelní hry Aloise Jiráska Lucerna.
Další ročníky zůstávají otázkou, leč letošní
ročník i přes nemalou finanční ztrátu můžeme
hodnotit jako přinejmenším vydařený.
Za RCK Lukáš Zrůst

inzerce

POJĎTE SE MNOU DO KAVÁRNY
A proč vlastně lidé chodí do kavárny? No, jak
kdo. Maminky s dětmi si chtějí popovídat v příjemném prostředí zahrádky nad šálkem dobré
kávy, a pokud mají jejich ratolesti v kavárně
připravené i nějaké hračky, případně pastelky

a papíry na malování, skutečně to ocení. Dámy
bez dětí naopak posedí v pohodlných křeslech
v oddělené klubové místnosti , kde mohou v klidu probrat manžele, kolegyně, dovolené, zkrátka
vše, co je nutné... Senioři si po vycházce ulicemi
města rádi odpočinou i u nějaké sladkosti. Studenti, podnikatelé a jiní velmi zaměstnaní lidé
mohou v klidu, u skutečně dobré kávy připravené zkušenou obsluhou, vyřídit svoje e-maily
a další záležitosti díky bezplatnému WIFI připojení. A pokud nemáte s sebou počítač, no
tak si můžete přečíst noviny třeba i u něčeho
ostřejšího.
Máte pocit, že by se vám něco takového zamlouvalo? Tak zkuste navštívit kavárnu Pralinka v Riegrově ulici 31 (naproti Kostelní ulici).
Provozní doba: pondělí-pátek: 9-17 hod.; sobota: 9-11,30 hod. V době prázdnin i v neděli:
14-17 hod.

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz,
vám nabízí:
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2009 – 20010
Seznam zájmových kroužků na nový
školní rok vyjde v srpnovém vydání
Jitřenky, od 24. 8. 2009 se můžete informovat u nás v Mozaice, podrobné
informace naleznete také v brožurce,
která vychází v září.
Od 24. 8. 2009 najdete seznam na
www.mozaika-policka.cz, kde se můžete do kroužku přihlásit přímo z vaše
počítače.
INFORMACE O ODJEZDECH NA TÁBORY
Najdete na www.mozaika-policka.cz nebo
v našich vývěsních skříňkách (na Mozaice a na
náměstí – hotel THT).

Připravujeme na srpen:
NOHEJBALOVÝ POHÁR
- pořádá TJ Březiny a SVČ Mozaika Polička
Kdy:
v sobotu 22. 8. 2009
Kde:
hřiště „v Borové u Sokolovny“
Bližší informace a přihlášky:
e-mail:
www.nohejbalovypohar.cz,
SMS 605 246 882

Kolektiv pracovníků SVČ Mozaika Polička
přeje všem našim KLIENTŮM A příznivcům
krásné prázdniny
a léto plné nevšedních zážitků

JAZYKOVÉ KURZY V KNIHOVNĚ
Občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci
s poličskou knihovnou otevírá ve školním roce
2009/2010 tyto jazykové kurzy:
CENA kurzu: 2500 Kč za 50 vyučovacích hodin
(1vyuč. hodina = 45 min.)
- ve skupinách max. 10 účastníků
ANGLIČTINA - začátečníci
- mírně pokročilí
- pokročilí
- obchodní angličtina
- konverzace s rodilým mluvčím
- přípravný kurz na FCE (mezinárodně uznávaná zkouška)
učebnice: New Headway 3rd edition, anglická
učebnice (učebnice je možné si zapůjčit)
důraz na konverzaci a zvládnutí běžných životních situací v angličtině
lektoři: Petra Jílková, Petra Netolická
Kontakt:
Petra Jílková mobil: 739 568 896
e-mail: peteka@seznam.cz
FRANCOUZŠTINA - začátečníci
- mírně pokročilí
učebnice - Taxi 1 (DVD, poslechové CD, doplňkové materiály)
důraz na konverzaci
lektorka: Jiřina Boušková
Koho kontaktovat?
Jiřina Boušková mobil: 731 565 619
e-mail: jirinab@centrum.cz
Spolupráce s lektory z francouzské aliance Pardubice.
NĚMČINA - začátečníci
- mírně pokročilí
- pokročilí
učebnice: Delfin
doplňující: kopírované materiály, CD, důraz na
konverzaci
lektorka: Lucie Vargová
Kontakt:
Lucie Vargová mobil: 732 612 222
e-mail: LucieVarg@seznam.cz
ČEŠTINA PRO CIZINCE - „Czech for foreigners“
- začátečníci
- mírně pokročilí
- pokročilí

- možnost přípravy na zkoušku z ČJ pro cizince
k získání trvalého pobytu
- učebnice: Czech Express 1, New Czech Step
By Step
lektorka: Jiřina Boušková
Kontakt :
Jiřina Boušková mobil: 731 565 619
e-mail: jirina@centrum.cz
Kurzy probíhají 1x týdně po dvou vyučovacích
hodinách.
Začátek kurzu: konec září
Konec kurzu: začátek května
Přihlášku do kurzu najdete od 1. 8. 2009 na
stránkách knihovny www.knihovna.policka.org
nebo si ji můžete od 1. 7. 2009 vyzvednout přímo
v knihovně.
Rozřazovací test: Pro uchazeče, kteří si nejsou
jisti, kam se zařadit!
Doporučujeme všem, kteří nejsou úplnými
začátečníky. Jde o krátký test, který vám pomůže
zařadit se do skupiny lidí, kteří jsou na tom se
znalostí angličtiny podobně jako vy. Test si můžete
vyzvednout společně s přihláškou.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

4. 7.

MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
5. 7.
MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
6. 7.
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
11. - 12. 7. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
18. - 19. 7. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
25. - 26. 7. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
1. - 2. 8.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670

LOUPEŽNÍCI V MĚSTSKÉM PARKU
Letošní oslava Dne dětí proběhla, díky počasí,
o týden později, než je tento svátek uveden v kalendáři, tedy v neděli 7. června 2009.
Po propršeném pátku a sobotě se počasí nakonec umoudřilo, vysvitlo sluníčko a to přilákalo
do městského parku rodiny s dětmi, které s námi
strávily, podle ohlasů, příjemné odpoledne.
První část programu tvořilo vystoupení skupiny
SKANDÁLIA a po něm následovalo vystoupení našich zájmových kroužků. „Naši“ se opravdu pečlivě
připravovali a bylo se na co dívat – kroužek HIP
HOPU, karate, kytara. Míša Moravec a Péťa Nespěšný ze zájmového dramatického kroužku TYJÁTRA
se předvedli s loutkovým divadélkem pro děti
a své „poklady“ přišli ukázat ostatním i naši letečtí
modeláři.
Akce ke Dni dětí nebyla jen o dívání. Všichni
účastníci – děti i jejich rodiče, si mohli vyzkoušet trpělivost a smysl pro humor u mnoha disciplín, které pro ně byly připraveny na motivy loupežnických
pohádek. Dále se mohli vydovádět na připravených
atrakcích: trampolína, od loňska oblíbené skákací
boty a novinku trikke.
K příjemné atmosféře na této akci a k pohodovému průběhu celého odpoledne přispěli velkou
měrou všichni dobrovolní pomocníci, kteří věnovali svůj volný čas dětem. Za to jim Mozaika touto
cestou ještě jednou děkuje. Poděkování patří i SOU
obchodní a SOŠ Polička, jejichž stanoviště s kosmetikou udělalo radost malým slečnám i maminkám.
A nakonec otázka pro moji kolegyni Radku
Sobolovou – hlavního organizátorku Dne dětí:
„Radko, je snadné v Poličce sehnat tolik lidí, kteří
věnují zcela zdarma svůj víkendový čas pomoci na
takové akci?“
Radka: „V takovém počtu to snadné zrovna není,
zvláště v období oslav Dne dětí, kdy v Poličce probíhají i další akce – Rockoupání, Čas pro neobyčejné
zážitky a letos navíc i Mistrovství ČR v hokejbale.
Tyto akce se bez většího počtu dobrovolníků také
neobejdou. O to více si ceníme všech těch, kteří
nám přijdou pomoci a nejen na Den dětí. Většina
z nich nám průběžně pomáhá při větších akcích pro
děti i širokou veřejnost během celého školního roku
– a nebylo jich letos málo. Vážíme si jejich spolupráce a ochoty věnovat nám a hlavně dětem nejen
svůj volný čas, ale i úsměv, povzbuzení a mnohdy
i kousek sama sebe.“
Za SVČ Mozaika Polička
Irena Chroustovská

CHCETE KRAJTU?
Poslední zvířata v Koutku živé exotiky, která je
možno odkoupit za výhodné ceny v SVČ Mozaika
Polička.
Scink válcovitý 1
150,Sklípkan čilský 1
150,Činčila vlnatá
2
250,Tilikva ssp.
1
1500,Krajta tmavá
1
1000,Informace: Richard Brabec: 723 160 786, brabec@mozaika-policka.cz

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA A ŠÁRKA OPRŠÁLOVÁ
Poslední ze seriálu rozhovorů se studenty vysokých divadelních škol. Tentokráte s filmovou a divadelní divou Šárkou Opršálovou, s dívkou která jde
zítra k zubaři, pořád říká super a jen s obtížemi se
daří zastavit vodopády jejích slov (pozn. - tři tečky
za větou znamenají další mnou nezachycený text).
Jsem s dlouhým „á“ někteří lidé mi komolí…
Neboj Šárko, tvoje jméno znám.
To je dobře. No jo, vždyť už od druhé třídy,
nebo od kdy, jsem jezdila na tábor na Křižánky.
No už…
Počkej, budeš odpovídat na otázky. Já si s tím
tvým zubařem vzpomněl na tvé asi vůbec první
vystoupení v Praze. Pamatuješ ho?

Ty bláho, dialog chůvy a Julie. Jedna polovina
těla byla chůva, druhá Julie, půlka vlasů v drdolu,
půlka rozpuštěná. Za to jsem se tam vlastně dostala,
za ten nápad. Pak jsem dělala Bajzu.
Co tě naučili na konzervatoři?
To je těžká otázka. Seznámili mě s divadlem, já
o něm do té doby nevěděla nic…
Měli jste tam třeba matiku a fyziku?
Kdepak, to byly spíš ty humanitní předměty…
Kdybych si ale dneska mohla vybrat, šla bych raději
na umělecky zaměřené gymnázium, abych měla

všeobecnější znalosti a možnost většího výběru
a rozhodování. Člověk vlastně po konzervatoři nic
jiného neumí. Poprvé jsem tam ale poznala profesiTo bylo vloni? (Šárka je zmatena)
onální divadlo a profi herce.
Ne, to bylo na Dětské Portě, tys byla takové malé
Konzervatoř končí jak?
bezzubé děcko.
Já skončila po 4 letech maturitou z češtiny, divaJo myslíš to úplně první, jak jsem neměla zuby
delní teorie, divadelní historie a praxe. Moje praxe
asi ve 2. třídě, kdy mi je brácha vyrazil klikou. To
byla Meg ze hry Zločiny srdce Beth Henlyeové a to
jsem byla nejmladší člen, takový benjamínek…
byla moje nej role na konzervatoři. Byli jsme jenom
Chodila jsi do školky?
4 holky a dva kluci. Ta hra byla psána právě pro
Chodila jsem na Švermovku a nenáviděla jsem
takové obsazení. Skvěle jsme si všichni zahráli.
kakao a pamatuji si, že jsme si strkali korálky do
Co se dělo po maturitě.
nosu…
Už jsem nechtěla jít studovat, ale pak jsem se
Vystupovala jsi někdy ve školce?
dozvěděla, že ročník činoherního herectví otvírá
Jedině si pamatuji, že jsem zpívala na jakési
Boris Rösner (řešíme přehlasované písmeno). No,
besídce „Zajíček ve své jamce“ a měla jsem takovou
tak jsem to zkusila a on si mě vybral. Doslova a do
žlutou zástěru.
písmene, dnes už to vím. Fakt jsem šla na DAMU
Na prvním stupni vím, že jsi zpívala s holkami
jen kvůli Borisovi, jinak bych tam nešla.
z pionýra.
Kdys přičichla poprvé k filmu?
Taky jsem recitovala na všech možných školních
To mi bylo 17, tedy na konzervatoři, ve Snowborecitačních soutěžích.
arďácích, jmenovala jsem se Lara 1. Bylo to maličkaPamatuješ si nějakou báseň?
té, ale bylo to super.
Nejdelší a moje nejznámější byla Postel, už
Super už je asi potřetí.
nevím, kdo ji napsal, jen vím, že šlo o jakousi
Super může být mockrát, to je základní slovo, to
bouli a postel, já strašně křičela, aby mě bylo
tam může být stokrát. Hele máte tu někde…(Šárka
slyšet, až porota ukazovala, abych byla tišší. Ale
si odskakuje a já si užívám klidu a Šárka se mezitím
vůbec první věc, která mě přivedla k divadlu, bylo
dozvídá, že) Vendula je těhule, ty brďo. Tak na co
uvádění školní akademie s Tomášem Hrnčířem. To
se mě ptáš teď?
bylo super, brácha tam dělal velký salta s panem
Chceš ještě něco dodat?
učitelem Němcem. To jsem byla malý bobek, který
První setkání s kamerou, bylo to nové, krásné
v máminých lodičkách uváděl akademii. Pamatuji, a super.
jak jsme zpívali „Chválím tě Země má“ s naší třídou.
Co na škole?
Pak každý rok už přišla nějaká pohádka s panem
Na DAMU? Vlastně nevím, co mám říct. To je
učitelem Chadimou. První to byla princezna Máňa.
takový ten přechod do takzvané dospělosti. NemůCos tam hrála?
žu se durdit nad DAMU. Dala mi techniku herectví
Princeznu Máňu. Pak to byla role kouzelné ba- – značka idéal, obrnila mě před lidmi a vlastně mě
bičky ve vánoční hře – už nevím, jak se jmenovala. naučila vážit si sama sebe a vlastního slova. To je
Pak Manka v Rumcajsovi a poslední byla královna
pravda. Dala mi vynikající kamarády, ale tak trochu
princezny Tatranky. Pořád jsem omdlívala a pořád
udupala moje sebevědomí?
mě někdo chytal. Byla jsem komediální postava, to
?
bylo super. Já totiž třeba záviděla Heleně Tamelové,
No, to je téma na dlouhou dobu, to není na tři
že hrála v Rumcajsovi královnu, která ráčkova- otázky.
la…(absolutně nestačím psát).
Kdo tě tam třeba učil?
Jestli dobře počítám, tak to bylo poslední švermoJaroslava Šiktancová – vedoucí ročníku, Lukáš
vácké představení.
Hlavica, Marie Málková – Grossmanová, no a pan
To bylo poslední a veliké, on ten Vítek se nám
Boris Rösner.
hodně věnoval, i v literatuře. Byl dobrej. On mě
Jaké předměty?
vlastně navedl na myšlenku konzervatoře a já se
Začneme třeba s pohybem. Celé tři roky jsme
přihlásila a vzali mě, i když jsem vlastně nic nevě- měli tréninky – kondička, balet, lidový i moderní
děla o divadle, kdo je to Shakespeare… no ostuda.
tanec. Akrobacie – salta, přemety, padání ze schoNicméně tě vzali. To byla…
dů, rvačky… jevištní pohyb, kdy se člověk učí
Konzervatoř v Brně.
vnímat prostor jeviště a pohyb v něm a ovládat
Cos dělala na přijímačkách?
svoje tělo. Pak ještě dějiny českého a světového
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divadla, zpěv, jevištní mluva, herecké hodiny…ono
toho bylo za ty čtyři roky hodně – od všeho trochu.
Abych nezapomněla, ještě hudební výchova s panem Vladimírem Franzem, který má na ruce vytetovaného Bohuslava Martinů a když jsem mu řekla, že
jsem z Poličky, tak jsem měla hned plus ?
Jak vypadají či, jak se tvoří studentská představení?
Co semestr, to jiné zadání. Za ty 3 roky projdeš
od Shakespeara přes Wilda až po Čechova…Režisér dostane zadání od pedagoga a musí to po svém
zrealizovat. Samozřejmě dodržovat žánr – v rámci
možnosti.
Musí „zaměstnat“ všechny herce?

Měli jsme tři dramaturgy a tři režiséry, takže
byla 3 představení a všichni herci museli mít herecký úkol. Na konci třetího ročníku se jde do Disku,
což je naše školní divadlo. Disk…
Ty jsi teď?
Ve čtvrtém ročníku. V Disku jsme hráli hru
Toma Stopparda „Na flámu“. Pak to bylo současné
německé drama od M. von Meienburgra „Turista“.
Poté autorské představení našeho dramaturga z děl
Vítězslava Nezvala na motivy Valerie a týden divů
s názvem „Svět kolem ní“ a poslední byl John Webster „Vevodkyně z Amalfi“.
Co tě čeká dál ve škole?
Už jen závěrečné magisterské zkoušky.
Které vypadají jak?
Teorie a historie divadla plus diplomová práce
a obhajoba své postavy z Disku. Já mám Elvíru od
Meienburgra.
Teď ještě honem zpět k filmu k Účastníkům zájezdu. Kolik ti to sebralo času?
Měsíc a půl. Od září do poloviny října. Ono už
je to pět let. To hrozně utíká. Zasahovalo to do školy a v prvním ročníku se nesmí nic, jen chodit pilně
do školy, však mi to dávali všichni sežrat.
Jaké máš vzpomínky?
No, samozřejmě jen ty nejlepší. Potkala jsem
se tam se spoustou lidí: Bob Klepl, Eva Holubová,
Anička Polívková, paní Fialová… Byl to ale náročný
zážitek, byl říjen – zima, v noci bylo třeba 5 stupňů,
ty točíš v plavkách a štáb je v péřových bundách,
ale bylo to super.
Máš nějaké plány po škole?
Teď ještě ne. Je nás moc – hlavně holek. Je to
boj a já budu bojovat!!!
Jsi vdaná nebo máš známost?
Už nějakou dobu jsem zamilovaná - šťastně zamilovaná napiš. To je peklo, já si vždycky myslela,
že práce bude na prvním místě, ale ona je asi rodina to nejdůležitější. Mám prostě nejlepšího chlapa
na světě.
Tak to je skvělé. Můžeš s něčím přijet do Poličky?
Teď už to bohužel nejde, v Disku už to skončilo,
a i když jsme chtěli, tak se bohužel představení
v Poličce nepodařilo dojednat.
Hele, už máme 6080 písmen, takže nezbývá než
ti popřát pohodové ukončení studia, nalezení dobrého fleku a samozřejmě super rodinu.
Tak to je super.
Dotazovatel P. Erbes

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Končí další rok, ve kterém jsme úspěšně oslavili
80. výročí otevření Masarykových škol v Poličce.
Připomněli jsme si ho mnoha akcemi. Pozornost
jsme věnovali všem věkovým skupinám od budoucích prvňáčků po bývalé žáky této výjimečné
školy.
V tomto jubilejním roce se žáci školy opět
prosadili v mnoha soutěžích na všech úrovních.
K tradičně úspěšným sportovním a přírodovědným
soutěžím se připojily recitace a literární práce. Dnes
řada škol se pro značnou finanční náročnost soutěží nezúčastňuje, nejde jen o náklady na dopravu
či startovné, ale i o několikatisícové náklady na zastupování za vyučující, kteří doprovází žáky. Přesto
považujeme za významné dát žákům možnost se
plně realizovat.
V posledním měsíci tři úspěchy našich žáků
stojí za mimořádnou pozornost. Mladší žákyně

Nadějní hokejbalisté

v krajském finále prestižního Poháru rozhlasu
skončily na druhém místě a jen smůla v podobě
onemocnění jedné z opor jim zabránila ve vítězství
a postupu do republikového finále, kde měly i na
medaili. Družstvo hokejbalistů mladších žáků se
probojovalo až do republikového finále, které se
konalo 10. června v Praze. Výběr 6. a 7. tříd doplnili 4 žáci třídy 5.C se dvěma čerstvými mistry republiky z turnaje přípravek právě z Poličky, což učinilo
náš tým nejmladším týmem finálového turnaje.
Chlapcům nakonec patřilo po vyrovnaných zápasech pěkné 8. místo, když v boji o 7. místo podlehli
až po 27 trestných nájezdech. Navíc David Vašátko
byl vyhlášen oprávněně nejlepším brankářem
turnaje. Ještě lépe dopadlo smíšené družstvo volejbalistů (3 + 3) 6. a 7. tříd, které skončilo ve dnech
17. a 18. června v Hradci Králové v republikovém
finále na smolném 4. místě, kdy dva rozhodující
zápasy končily zkrácenou hrou.
Tři reprezentanti školy budou hájit barvy Pardubického kraje na IV. Olympiádě mládeže 2009
v Táboře ve dnech 23. – 28. června v atletice.
Více zajímavostí o škole, o výsledcích žáků
a o připravovaných akcích najdou zájemci na
webových stránkách školy www.zsmasarykova.unet.cz, které pravidelně aktualizuje informatik
školy Mgr. Rostislav Kohut.
Krásné prázdniny přejeme všem žákům, pohodovou dovolenou jejich zákonným zástupcům,
příznivcům Masarykovy školy, učitelům i zaměstnancům spolupracujících institucí.

Od jara v Poličce nově působící „Spolek PATRIOT
Polička“ (www.spolekpatriot.cz) připravil pro příznivce rockové muziky „Poličské bigbeatové dunění“. Dne
8. května bylo v Divadelním klubu Tylova divadla
k vidění, ale zejména k poslechu, trio rockových
kapel. Začínala legenda pražského rocku, papežové
českého bigbeatu Vítkovo kvarteto se svým charismatickým frontmanem Jirkou Růžkem. Jako druhý
vystoupil Walda Gang, headliner večera a jasný tahák
na lidi, předvedli již standardně úchvatnou show. Na
závěr se jako již tradičně blýsknul zvukově i hráčsky
mimořádně kvalitní Motorest Band. Příznivci muziky
těchto kapel si opravdu přišli na své, což dokládá
i to, že Divadelní klub tento večer doslova praskal
ve švech. Nezbývá než všem přát „jen houšť a větší
kapky...“ vždyť taková akce je v Poličce opravdu maximálně jedna do roka.
Za Spolek PATRIOT:
Pavel Vašata,
webmaster a dopisovatel

Mgr. Jaroslav Kacálek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
– SLOVO ÚVODEM
Sbor dobrovolných hasičů v Poličce, často lidově zvaný „dobráci“, sestává z členů všech věkových
kategorií. Z těch mladších jsou to předškoláci, dále
pak mladší a starší žáci, nakonec dorostenky a dorostenci. Hlavním cílem těchto skupin je soutěžní
činnost. Pokud i nadále setrvají ve sboru, mohou
působit ve výjezdové jednotce (týká se mužů).
Ostatní členové se zapojují do akcí, které sbor pořádá. Jsou to taneční zábavy, hasičské oslavy, a další
veřejně prospěšné činnosti. V neposlední řadě své
místo ve sboru mají i čestní členové.
Sbor používá a pečuje o hasičskou techniku, ale
o tom až v příštím příspěvku.

POLIČSKÉ BIGBEATOVÉ DUNĚNÍ

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V MĚSÍCI KVĚTNU
Družstvo mladých hasičů se v sobotu 9. května
zúčastnilo pohárové soutěže „Malá Haná“ ve Velkých Opatovicích. Byla to první zkouška dovedností v letošním roce. Družstvo z Poličky se umístilo na
5. místě v kategorii mladších žáků. Dne 23. května
družstvo mužů skončilo na 3. místě v okrskové
soutěži v Květné, družstvo žen potvrdilo své
schopnosti a jako vítězky postupují do okresního
kola. Poslední květnový víkend patřil dvoudenní
soutěži mládeže a dorostu, která se konala v Dolním Újezdě. I přes velmi nepříznivé počasí se soutěž uskutečnila a družstvo mladších žáků skončilo
opět na krásném 5. místě. Družstvo dorostenek
skončilo na 3. místě.
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Poličce
uspořádali dne 9. května v prostorách hasičské
zahrady taneční zábavu. Omlouváme se občanům,
kteří bydlí v okolí zahrady, za hluk způsobený
hudební projekcí skupiny Kyvadlo. Výdělky z akcí,
které pořádáme, jsou zdrojem pro činnost mládeže,
chod sboru a částečně výjezdové jednotky města
Poličky.
Měsíc květen byl náročný i pro členy výjezdové
jednotky. Dne 20. května jednotka poskytla techniku na odstranění nebezpečného roje včel na ulici
Mánesova v Poličce. Dne 21. května jednotka na žádost města umývala koupaliště před Rockoupáním.
Dne 25. května proběhlo taktické cvičení v objektu
Tesco Polička a dne 27. května taktické cvičení na
dálkovou dopravu vody k požářišti v obci Lubná.
Obě tato taktická cvičení proběhla ve spolupráci
s profesionálními hasiči z Poličky.
I v následujících měsících spolu s vámi ráda
nahlédnu do zákulisí poličských dobrovolných
hasičů.
Alena Cejpová,
SDH Polička

KAPKA V POLIČCE
KAPKA je akce Nadace pro transplantace kostní
dřeně a Junáka, svazu skautů a skautek ČR, pořádaná na pomoc postiženým nemocemi krvetvorby.
O víkendu 12. - 14. června proběhl humanitární
projekt KAPKA 2009 i v Poličce. Dobrovolníci z řad
skautů a skautek umývali na čerpacích stanicích
přední skla automobilů a informovali řidiče o registru dárců kostní dřeně, aby tak pomohli lidem
trpícím leukémií.
Děkujeme všem, kteří přispěli.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 5. června jsme se rozloučili v rodinném
kruhu s naším tatínkem panem Stanislavem Adamcem. Děkujeme všem za projevenou účasti i těm,
kteří věnovali tatínkovi tichou vzpomínku. Zvláště
bychom chtěli poděkovat lékařům MUDr. Pávkové,
MUDr. Novotné a MUDr. Stackemu za obětavou
péči, kterou tatínkovi věnovali. Naše díky patří
i Poličské nemocnici s.r.o., jmenovitě paní Pruškové, za poskytnutí zdravotních pomůcek, které tatínkovi ulehčovaly jeho život zejména v poslední době.
Zarmoucená rodina
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VYCHÁZKA KARDIAKŮ
DO NEDOŠÍNSKÉHO HÁJE
Zdařilá kondiční vycházka kardio klubu do Litomyšle, kde cílem byla naučná stezka Nedošínský háj.
V sobotu 23. května nás autobus zavezl na parkoviště
podniku Vertex. Po hrázi rybníka Velký Košíř jsme
došli na začátek naučné stezky, kde nás čekalo milé
setkání s paní Dobromilou Retigovou. V dobovém
kostýmu nás seznámila z historií nedošínského háje
a rozdala všem účastníkům skvělé koláče upečené

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Víc už nemůžeme dát, jen kytičku růží a s láskou vzpomínat.
Dne 5. července tomu bude
patnáct let, co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel,
tatínek a dědeček pan František
Čáslavský. S láskou vzpomínají
maminka, manželka,
synové David a Petr
s rodinou a bratr s rodinou.
Dne 30. července 2009 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil
pan Josef Flídr z Poličky.
Stále vzpomínají manželka
Vlasta s celou rodinou

dle jejího receptu. Po rozloučení s milou paní Retigovou, kterou představovala naše členka a litomyšlská
rodačka paní Zdena Blažková, jsme pokračovali
po naučné stezce ke kapličce sv. Antoníčka, kde
nás v dobových kostýmech navštivila celá společnost - Božena Němcová, panna Márinka s panem
Frýbortem pod přísným dohledem slečny Elis. Paní
Blažková zavzpomínala na natáčení filmu Filosofská
historie, který se natáčel v Litomyšli, a kterého se jako
komparzistka v mládí zúčastnila. Dále jsme pokračovali vycházkou kolem sklepního pramenu a bývalého
hřebčína do Litomyšle. 6 km trasu zvládlo všech 48
účastníků bez problému. Druhou část vycházky údolím Desinky zvládla polovina účastníků.
Dík patří všem, kteří náročnou, ale poučnou
vycházku připravili, zvláště průvodkyni vycházky
Zdeně Blažkové, která 23. května oslavila svoje narozeniny.
Za kardio klub Jan Pokorný

BLAHOPŘEJEME

Dne 12. 7. 2009 se dožívá krásného věku
72 let paní Jiřina Bednářová z Poličky.
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do dalších let
přejí děti, vnoučata a pravnoučata.

ZA ING. PŘEMYSLEM HÁČKEM, RODÁKEM Z POLIČKY
Ing. Přemysl Háček se narodil
v roce 1933 v Poličce, v prostém
prostředí. Po absolvování textilní
průmyslovky pokračoval na strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně oborem stavební
stroje a zdvihadla. Dopravní
stroje se staly jeho celoživotním
posláním. Po absolutoriu se velmi dobře uplatnil
u firmy Ingstav Brno při stavbě vodohospodářských
děl. Nejdříve při rekonstrukce přehrady na řece
Morávce v Beskydech. Stavební stroje zde musely
být v provozu pod jeho dozorem nepřetržitě. Tady
potkal svoji budoucí ženu Alenku. Na další stavbě
Dalešické přehrady na řece Jihlavce (která dává
vodu pro přečerpávací a atomovou elektrárnu Dukovany) byl již vyzrálým technikem. Stal se vedou-

cím servisu pro těžké zemní stroje, který podléhal
Ingstavu. Po revoluci se stal samostatným, seriozním
podnikatelem se službami těžkých strojů stavebním
podnikům. Při záplavách v r. 2002 velice pomohl,
a to téměř zdarma, při obnově obce Troubky.
V soukromém životě byl náruživým sportovcem
se zaměřením na lyžování, horskou turistiku a horolezectví. Přišla i doba krásných výletů po Vysočině,
lezení po Perníčkách, Drátenické skále, Čtyřech palicích apod. Vysočinu vždy miloval a propagoval.
Bohužel v něm hlodala zákeřná nemoc. Houževnatě s ní bojoval 8 let - doba infuzí, chemoterapií
a častých pobytů v nemocnicích. Bohužel, tentokrát
byla nemoc u něho, který nikdy nebyl nemocný,
silnější.
Děkujeme mu za lidský přístup ke všem starostem života a za práci pro společnost.

POZVÁNKA DPS PENZION
1. 7. Posezení na přehradě – zájemci se nahlásí
na recepci Penzionu, vybíráme 15 Kč (chleba, hořčice,
uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod. Obyvatelům DPS Penzion, kterým se špatně chodí, bude
zajištěna doprava. Odjezd od Penzionu ve 13.45 hod.
7. 7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní místnost.
8. 7. Návštěva výstavy - Jak se rodí večerníčky.
Vstupné na výstavu je 20,- Kč. Navštívíme také cukrárnu. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu. Sejdeme
se ve 13.30 hod. před Penzionem.
14. 7. Liboháj – obyvatelům DPS Penzion, kterým
se špatně chodí bude zajištěna doprava. Odjezd ve
13.45. hod. od Penzionu. Kdo půjde pěšky, odchod
ve 13.15. hod.
15. 7. Video – setkání tanečních souborů Pardubického kraje, tančících Českou besedu. Společenská
místnost ve 14.00 hod.
22. 7. Výlet do Lubné – posezení v Domě s pečovatelskou službou. Vybíráme 20 Kč na občerstvení.
Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu. Obyvatelům
DPS Penzion, kterým se špatně chodí, bude zajištěna
doprava. Ostatní pojedou linkovým autobusem. Odjezd autobusu ze zastávky na mostě je ve 13.04 hod.
Cena jízdného za obě cesty je 40 Kč.
28. 7. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost
30. 7. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
1. 8. Zábava v Lačnově u pana Střílka. Zájemci se
nahlásí na recepci Penzionu, vybíráme 30 Kč na dopravu. Vstupné 10 Kč, platí se až v Lačnově. Odjezd od
Penzionu ve 14.00 hod., návrat kolem 19.00 hod.
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KLUB ZDRAVÍ NEMLČÍ ANI O PRÁZDNINÁCH
Prázdniny. To sladké slovo svoboda. Nikdy
jsem po nich netoužila tolik, jako letos. A to
nejsem dítko školou povinné. Ale jako bych byla.
Denně úkoly, svačiny, obědy, kontrola stupně
znečištění oblečení, kapesníky, pitný režim,
často pronášené věty typu „už zase potřebuješ
peníze?“, jako bych měla rozdvojenou osobnost,
což, jak uznáte, je vysilující, zvláště stanete-li
se, podobně jako já, matkou ve věku vyšším než
třicet let. Moje dovolená nemá sice 62 dní, ale
jako bych po dobu července a srpna rovněž ožila
smíchem s neplánovanými návštěvami a pocením
se nad plánovanými aktivitami, které převážně
zahrnují činnosti, na něž v době krátkodennosti
není tolik času.
Prázdniny jsou časem i prostorem v pohybu,
ať pěšky nebo za pomoci různě uspořádaných
kol na více či méně vychytaných podvozcích,
překrytých celkem tenkými vrstvami kovu či
plastu a jiných sofistikovaných materiálů
Každé opuštění bezpečné ulity domova je rizikem, že se nevrátíme takoví, jací jsme odcházeli,
a to nemusíme odejít ani moc daleko. Můžeme
být zasaženi krásou nebo ošklivostí okamžiku,
bleskem z čistého nebe nebo zlým slovem či pohledem, v horším případě vás přehlédne kolega
jedoucí v autě a už se šinete k zemi.
V červnovém Klubu zdraví jsme končili slovy,
jež by se dala shrnout do této výzvy: „Nezapomínejte se pořádně rozloučit, ať už se vydáváte

kamkoli, nikdy nevíte, jestli se vrátíte…“ Možná to
zní smutně, ale každopádně je to užitečná rada,
kterou zřejmě nevyužili všichni cestující z Airbusu A330 společnosti Air France spadnuvšího
v červnu do Atlantiku, a kterou denně nevyužije
téměř nikdo z nás spoléhajících se na šťastné
návraty.
A tak nezapomínejte vytahovat byť i trochu
zmuchlané šátečky a kapesníčky svých srdcí
a mávejte a říkejte si slova loučení, abyste si
pak, šťastni z návratu, mohli říkat slova shledání. A máte-li v rodinách nějaké ztracené syny
a dcery, vyhlížejte je a mějte připraveny nejen
slavnostní šaty a hostinu, ale mějte láskyplně
rozevřenou náruč.
Přeji vám, abyste své prázdniny a dovolené
strávili užitečným hledáním poznání o sobě,
svých bližních i svém okolí, ale i tom, co nás
přesahuje. Aby vás to těšilo, malé povzbuzení
na závěr: „Znát hodnotu času znamená zmocnit se ho a těšit se z každé jeho minuty.“ (Philip
Chesterfield)
Na srpen pro vás připravujeme malé překvapení, tak nezapomeňte nakouknout do srpnové
Jitřenky. Také můžete pro inspiraci nahlížet
na internetu na stránky www.klubyzdravi.cz.
A buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU NA SOŠ A SOU POLIČKA
Se závěrem školního roku jde ruku v ruce
také bilancování školních úspěchů a neúspěchů.
I letos musíme s radostí konstatovat, že opět převažovaly úspěchy nad počiny méně úspěšnými.
V jednotlivých číslech Jitřenky jste byli pravidelně
informováni o účasti žáků SOŠ a SOU Polička na

příslušných soutěžních přehlídkách gastronomického typu. Mezi ty poslední patří naplňování projektu
Leonardo, který spočívá také ve výměnných pracovních stážích našich studentů, kteří se zde střídají
v rámci pravidelných turnusů v italských městech
a učí se novým kulinářským dovednostem. Mimo
takovouto reprezentaci školy žáci zúročují své
dovednosti i pomocí gastronomických výstav jídel
a cukrářských výrobků, poslední proběhla v dubnu
2009 a místem konání se stalo Štrbské Pleso. Součástí výuky dovedností je samozřejmě i absolvování
odborných seminářů, v dubnu měli možnost rozší-

řit své znalosti žáci oboru cukrář. Dozvěděli se vše
potřebné o přípravě výrobků z plastické čokolády
a o vyhotovování moučníků v síti restaurací. Předvedení svých schopností nebyli tentokrát ušetřeni
ani samotní pedagogové. Možnosti zúročit mnoholeté sportovní úsilí využili učitelé tělesné výchovy
(M. Koráb, J. Valach, K. Červená)a obsadili čelní
příčky závodu Běh proti kouření. Sportovní akci pořádala partnerská škola ve slovenském Kežmaroku.
Květen byl vyplněn úpornou prací žáků číšnického
zaměření, kterým se nakonec podařilo v rámci
Běhu číšníků vybojovat 1. místo (složení družstva
– J. Bartoň, M. Černý, J. Havran), závod se uskutečnil pod záštitou Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí. V Pardubicích ve stejném měsíci přivítali vítězným místem barmana J. Trávníčka, který se zde
zúčastnil Labského poháru, jeho barmanský kolega
K. Kopecký také neodjel s prázdnou – usmálo se na
něj štěstí v podobě stříbrné příčky. Oba zmiňovaní
za sebou zanechali zbývajících 29 soutěžících. Na
barmanský úspěch navázali o několik dnů později
E. Mitlehner a E. Nekvinda při barmanské přehlídce v Polském Těšíně. Na závěr školního roku zmíníme ještě úspěch žáků na číšnické soutěži Junior
Carving Cup 2009 v Třebíči. Zde obsadila T. Koláčková 3. místo z celkového počtu 29 zúčastněných.
Celkovým umístěním družstva SOŠ a SOU Polička,
ve složení T. Koláčková, L. Votroubek a L. Soukup,
byla bronzová pozice.
Zbývá poděkovat všem zmiňovaným za příkladnou reprezentaci školy, pedagogům za skvělou
přípravu svých svěřenců a nejen čtenářům Jitřenky
popřát klidné a ničím nerušené léto.
Za SOŠ a SOU Polička, J. Boháčová

V PRAZE JE BLAZE
O tom, jak moc je v Praze blaze, se vyrazili přesvědčit uživatelé služeb AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička. Deštivé mraky, které
se usadily ve čtvrtek ráno 4. června nad Poličkou,
nad ní také zůstaly a Praha uvítala všechny účastníky zájezdu s jasnou oblohou. První na programu
bylo představení divadelního spolku Rozmarýn
v rámci akce Vlnobití 2009, která se každoročně
uskutečňuje na lodi Tajemství bratří Formanů. Pásmo plné hudby a tance zavedlo diváky do různých
koutů světa a představilo jim tamní tradiční zvyky.
Další zastávkou na pouti po hlavním městě byl
Petřín a zrcadlové bludiště. Aby klienti získali co
nejrealističtější obraz o životě ve velkoměstě, použili pro přesun městskou hromadnou dopravu. Pro
některé z nich to byla první zkušenost s tramvajemi
a metrem. A ne vždy to byla zkušenost pozitivní.
Vozíčkářka zjistila, že bezbariérových tramvají
jezdí opravdu málo a aby nastoupila do normální
tramvaje, potřebuje pomoc další tří až čtyř lidí. Pro
doprovod klientů bylo zase novým zjištěním, že
jezdící schody, které vedou do téměř všech stanic
metra mohou být nejen fyzickou, ale i psychickou
bariérou, a to v takové míře, že zabrání některým
klientům na ně nastoupit. Další vhodná stanice,
která by již byla pro ně přístupná, je často poměrně
daleko vzdálená.

SEZNAMTE SE S ONDROU BUKÁČKEM
Mohlo by mi to být lhostejné, možná by se nabízela drobná závist, ale ani jedna z možností není
pravdivá. Účel, za kterým jsem napsal tento článek,
je zcela odlišný. Rád bych vás seznámil s mým spolužákem Ondrou Bukáčkem. Proč zrovna s ním?
Pochopíte.
Ještě před dvěma lety to byl naprosto průměrný
student poličského gymnázia a jeho výsledky v jazyce anglickém nebyly v tomto ohledu výjimkou
(vypátral jsem, že se na Ondrově vysvědčení skvěla
jednoho pololetí i známka „dobře“ definovaná).
Když vám řeknu, jak se mají skutečnosti teď, možná
si řeknete: „To je toho, to není nic složitýho, to bych
dal/a taky.“ Ale za ty dva roky se nezměnila výuka,
nezmírnilo se hodnocení studentů a ani cizí jazyky
nejsou jednoduší. Ondra se svojí a zdůrazňuji - pouze SVOJÍ pílí dostal na velmi vysoký level a nás, své
vrstevníky, v angličtině znatelně převyšuje. Tento
školní rok se zúčastnil olympiády v angličtině a to
že byl úspěšný, je zřetelně patrné:
1. místo – školní kolo – 3. místo - okresní kolo
– 1. místo – krajské kolo – 13. místo celostátní kolo.
Olympiády se pro vaši informaci účastnilo na
15 000 studentů z celé České republiky a Ondrovou
finálovou konkurentkou byla například studentka
původem z Vietnamu, která žije v ČR od devíti
let bez českého občanství a také sestra „oscarové“
zpěvačky Markéty Irglové. Z takovéto sestavy lze
odtušit boj na úrovni. Možná by vás zajímalo, proč
se Ondra rozhodl na sobě takto zapracovat….
A proto se Tě milý Andrew ptám, jak jsi k tomu
dospěl?
Asi před třemi roky jsem byl vybrán, abych se
zúčastnil jednoho mezinárodního projektu. Několik
studentů z celé Evropy přijelo na týden do Poličky
a společně jsme spolupracovali na různých pracích.
Právě tehdy jsem si uvědomil, že to je to, co mě baví,
a viděl jsem, jak je angličtina důležitá. Motivující
bylo hlavně srovnání se studenty z ostatních zemí.
I přestože byli mladší, anglicky uměli o dost lépe.

Máš pravdu, anglicky mluvící okolí Tě naprosto
pohltí, je to super. Tak to byl první impuls. Co se dělo
pak? Učil jsi se víc, nebo jsi četl anglicky, díval se
na filmy?
Potom jsem zůstal v kontaktu s těmito lidmi
a psal si s nimi anglicky. Občas jsem nevěděl, jak
něco napsat, tak jsem zavítal na internet pro pomoc.
Jo, začal jsem sledovat filmy a seriály v angličtině
s anglickými titulky. To myslím, mi pomohlo asi
úplně nejvíc. Vždycky se nejvíc naučíš, když Tě
to baví.
To máš asi pravdu. Zajímalo by mě, jestli jsi nějak přizpůsobil svoje budoucí cíle aktuální znalosti
angličtiny. Jestli se to chystáš nějak „prodat“?
Je to tak. Tato „posedlost“ angličtinou odstranila
i moji nerozhodnost v tom, co chci v budoucnu dělat. Teď mě zajímají mezinárodní vztahy. Kde jinde
bych mohl angličtinu lépe prodat...
…Možná až je vystuduješ, jako velvyslanec…Bavili jsme se spolu o FCE, které jsi nedávno psal. Mohl
bys krátce vysvětlit, o co jde a co pro Tebe, jako
(snad) úspěšného řešitele znamenají?
Je to vlastně zkouška podobná třeba státnicím.
Když je uděláš, dostaneš mezinárodně uznávaný
certifikát, který potvrzuje, že umíš anglicky. To se
ti pak hodí na vysoké škole, kde nemusíš chodit na
nějaké hodiny nebo to bude výhoda při shánění
zaměstnání. Já tomu osobně říkám „řidičák na
angličtinu“.
Tak doufám, že nebudeš jezdit moc rychle,
abych Ti při semináři rozuměl. Z mojí strany je
to asi všechno, jenom Ti chci na závěr popřát pozitivní FCE result (výsledek FCE) a poděkovat za
rozhovor…
Já děkuji tobě za příjemný rozhovor a závěrem
bych chtěl taky poděkovat rodině za podporu
a paním učitelkám Spálenkové a Prokopové za
výbornou přípravu.

Přes všechna úskalí, která MHD v Praze handicapovaným osobám staví do cesty, se podařilo všem
dorazit na Petřín, vyzkoušet tamní lanovou dráhu
a nezabloudit v zrcadlovém labyrintu.
Zážitků na jeden den bylo až až, proto všichni
rádi opět usedli do zájezdového autobusu a přestože unaveni, tak se plni nových a zajímavých zkušeností těšili na malou a známou Poličku.
Velké poděkování patří všem, kteří v tento den
poskytovali klientům Denního stacionáře a AC
dílen pomoc, podporu a doprovod. Vyžadovalo to
neustálé soustředění, rychlé rozhodování, dobrou
organizaci a hlavně týmovou spolupráci. Přes náročnost výletu vše proběhlo dobře a za to vám děkuji.
Alžběta Havlová,
vedoucí AC dílny, Denní stacionář

KOUPÍM CHATU
POBLÍŽ LESA
NEBO U VODY.
TEL.: 736 541 132

Tadeáš Vraspír
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VZPOMÍNKA NA VELKÉHO POLIČÁKA A DLOUHOLETÉHO STÁLÉHO SPOLUPRACOVNÍKA
JITŘENKY PHDR. OTAKARA ALEŠE KUKLU
2. května 1931 se narodil PhDr. Otakar Aleš Kukla a uplynul rok, co jsme se s ním v Poličce navždy
rozloučili. Jako vzpomínku na jeho publicistickou
činnost, věnovanou Poličce, uvádíme relaci, kterou
vysílal Krajský rozhlas v Hradci Králové dne 7. prosince 1964 jako připomínku nadcházejícího sedmisetletého výročí města.
Znáte zimu na Poličsku? To je opravdová zima
zkřehlých tváří, plná sněhu a ledu – když se ovšem
zima vyvede - a proto taky plná hezkých pohádek
a všelijakého povídáni a koneckonců i vzpomínání
hodně blízko kamen. Stanislav Alois Novák, který
psával články o lidových řezbářích a zaznamenal
leccos z toho, co by se jinak již do naší doby nezachovalo, působil po určitý čas v Poličce a několik takových zim tam i zažil. Později si o tom poznamenal
„…V Poličce jsem byl literárně velmi činný. V přikrývce a v rukavicích psal jsem často až do jedné hodiny
v noci. Lidé tam byli velmi hodní... Jinak však v zimě,
pravá Sibiř. Vlak někdy po celých čtrnáct dní uvázl ve
sněhu a byli jsme bez novin a korespondence...“
Takové to ovšem bylo kdysi. Ještě žijí pamětníci
dávných zim, a hlavně dlouhých zimních večerů při
petrolejově lampě, při vyprávění, čtení nebo při
pravidelném klepání ručního tkalcovského stavu,
který býval jedinou obživou tolika rodinám celého
Poličska.
Jeden z pamětníků, Josef Kukla z Bystrého u Poličky, který by se byl letos v prosinci dožil devadesáti
let, vzpomínal ve své kronice na vlastní dětství a na
rodiče. Poznamenal o nich:
„... poněvadž výdělkové poměry byly špatné,...
byli bez stavení. Šli do nájmu, otec časem kominičil,
a pak i tkalčil. Tkalčit uměli všichni.
Tkalcovina tenkrát vedle hospodářství panovala
nejvýš. Takže kromě pana faráře a učitele každý
uměl tkalcovat. I já se tomu také věnoval a bavilo to.
Zvlášť příjemné bylo, když nasoukal jsem večer cívek
a šel spát, tu ten pěkný hrkot člun ku se strany na
stranu „NA CU-KR, NA KA-FE, NA CUKR, NA KA-FE,
byl ten nejlepší uspávací prostředek. A jak se při něm
snilo! Když se přikrucovala nová osnova ke staré, tu
několik hodin byl klid a já mohl s chutí čísti nahlas ze
školy vypůjčených knížek. To by můj největší požitek.
A tak tomu bylo až do mého čtrnáctého roku...“
Tak patří k poesii celé Vysočiny nerozlučně
vzpomínky na staré lidové tkalce. Bývalo zde těch
stavů hodně, kdysi skoro ve všech rodinách. Oží-

Z ČINNOSTI DPS PENZION
KVĚTEN

vají nám v Halasově verši i v ústních vzpomínkách
posledních pamětníků. Čteme o nich ve starých
rodinných kronikách, z nichž jednu jsme si právě
připomněli. Jejich trudný život poznáváme z románů
Terezy Novákové. Vídáme je na obrazech: od poličských akvarelů a olejů Jana Honsy a Jaroslava Heima
až po známý kozlovsko-litomyšlský lept Maxe Švabinského nebo akvarely Adolfa Kašpara.
Vztahují se k nim některé z popěvků a písní,
zpívaných ve vesnických chalupách a tištěných před
sto lety v Litomyšli. A právě tak nám je připomenou
staré dřevené stavy ve sbírkách musea v Poličce,
které jsou nejpřímějšími svědky a hmatatelnými
dokumenty života lidí, na něž myslel básník Miloslav
Bureš, když psal: „Vzkaz těch,/ kdož lámali tu skály/
a z kamení až k slunci/ zemi chtěli nésti,/ kdož na
budoucnost myslili/ a štěstí/ a na chatrných stavech/
krev svou/ do bílého plátna tkali.“
Nebyl to snadný život. Drobná zemědělská hospodářství nestačila tamní lidi uživit. A tak po celou
zimu, kdy polní náčiní odpočívalo, hrčely v nízkých
chaloupkách po celé dny a večery kolovrátky a ruční stavy. Ve 30. letech minulého století se odhadovala cena plátna, ročně z Poličky vyváženého, na osm
set tisíc zlatých. Plátno se odevzdávalo kupcům, tzv.
faktorům, kteří je vozili do pražských vojenských
zásobáren, do Brna, Štýrského Hradce, a dokonce
až do Verony.
Ještě v polovině devatenáctého století bylo například jen v samém městečku Poličce na 300 lidových
tkalců, odvádějících dílo šestnácti faktorům.
Rozvoj lidového tkalcovství na Poličsku trval
až do roku 1866. Když později pražská vojenská
správa od plátěného prádla a začala ze zdravotních
i finančních důvodů zavádět bavlněné, znamenalo to
pro tkalce značný pokles odbytu.
Někteří poličští faktoři - například Kunhart a Vrbata - se tomu pokusili čelit zaváděním tkaní bavlny,
kterou do roku 1885 vozili na trhy do Brna nebo ji
nabízeli do Svitav, Prostějova i Budapešti. Nejdříve
vyráběli kaliko, později barchety, dvojité podšívky
a podobně.
Nebylo ovšem už možno dlouho vzdorovat
konkurenci vznikající průmyslové výroby. Úpadek
byl neodvratný — už před rokem 1883 přestala mít
Polička své lnáře, kolovratníky, přadláky a tkalce
květového vinutí.
Pokusem o vzkříšení řemesla bylo zřízení poličské tkalcovské školy roku 1874, která však během

jediného roku zanikla. Někteří z faktorů zcela zanechali obchodu a jiní začali vstupovat do služeb
okolních továren, zejména ve Svitavách.
Přesto se ještě v 90. letech podařilo znovu zajistit
práci čtyřem až pěti stům stavů na Poličsku; z toho
jeden faktor, který byl nejpodnikavější, prodával
práci až dvou set tkalců. Ten také zavedl tak zvané
Jacquardovy stavy, jimiž bylo možno vyrábět nové
druhy zboží. V oněch letech se v poličských chalupách, bytech vyráběly podomácku ubrusy, ložní
prostěradla ručníky, barevné kapesníky, zástěry,
žíněnky, přikrývky, kanafasy atd., celkem asi 180
druhů výrobku.
Teprve mnohem později došlo v Poličce k založení tkalcovské továrny, jejíž činnost znamenala
definitivní konec domáckého tkalcovství a lnářství.
A tak šly poslední zachovalé stavy do musea
a postavy dávných tkalců vstoupili jen do vzpomínek a do poesie, v níž žije dál i trpkost jejich chudoby a věčného odříkání jako krása i bolest staré,
mizející Vysočiny – krása, kterou tam ještě před více
než dvaceti lety šel hledat malíř Jambor – jak to sám
řekl – „…v dešti, mlze, větru, blátu, bídě, jednoduchosti a pravdě“.
Městské museum v Poličce má ucelenou sbírku
nástrojů, používaných lidovými tkalci až do první
čtvrti našeho století, a její část je vystavena v samostatné exposici. Sbírka podává základní přehled
postupu prací od zpracování lnu až po vlastní tkaní
na několika různých typech ručních stavů, z nichž
nejnovější a v oné poslední fázi lilového tkalcovství
nejmodernější je zmíněný typ Jacquordův. Poličská
sbírka je svou uceleností a uspořádáním jednou
z nejpozoruhodnějších sbírek památek toho druhu
ve východních Čechách.
Stojíme opět na prahu zimy, která je už docela
jiná, než bývaly ony, v nichž tyhle stavy denně zpívávaly svou jednotvárnou píseň - jiná, i když její sníh
bude stejně bílý a mrazové květy na oknech stejně
krásné. A právě proto jsme si u těch tichých stavů
v poličském museu, teď na zimu dokonce uzavřeném, vzpomněli na únavnou dřinu těch, kteří u nich
kdysi sedávali. Aby mohli být nějak šťastni, musili si
ten svůj pravý svět nad pomaličku přibývajícími metry plátna teprve vysnít. A až tam, v tom svém světě,
kde se rodily ty nejkrásnější pohádky a písně, byli
doopravdy šťastni.
PhDr. O. A. Kukla

VÍKEND PRO ZDRAVÍ

Ve dnech 15. - 17. května 2009 se konal již „tolik nevydrží“, se mohli zabavit nejrůznějšími
Při příležitosti oslav Dne matek se senioři v DPS
tradiční „Víkend pro zdraví“ pro studenty místní- společenskými hrami či posedět u hřejivého ohně.
Penzion setkali s dětmi z MŠ Rozmarýnek a hudební
skupinou Raubíři. Odpoledne plné písniček, básni- ho gymnázia. Zájem o víkendovou akci byl velmi
Není tedy divu, že se v neděli nikomu nijak zvlášť
hojný, a tak i letos odjelo pod vedením paní uči- nechtělo domů. Pravda, zásoby nasbírané energie
ček, pohádky a muziky bylo ukončeno společným
telky Najbertové do kempu Mladočov na třicet dětí. už téměř docházely, celé tělo bolelo a někteří jezpíváním s pěveckým souborem Poupata. Květnové
narozeninové zpívání mělo jedno velké překvapení, Abychom obstojně zvládli nejrůznější aktivity, které
dinci nebudou chtít fotbalový míč pár dní ani vidět,
byly nachystány, a zapomněli při tom na školu
senioři poznali nové muzikanty. Až ze Svitav přijel
přesto si ale troufám říci, že každý zúčastněný oda každodenní problémy, vyslechli jsme si hned prv- jížděl nadmíru spokojen.
pan Hnát s manželkou a zahráli a zazpívali společně s
ní den velmi zajímavou přednášku Mgr. Tvrdíkové.
Poupaty, panem Hladíkem a panem Otepkou. Hudba
za účastníky Lenka z 2.A
Hovořila o stresu, jeho příčinách a o metodách, jak
a zpěv se rozléhal po celém Penzionu.
obtížné situace zvládat.
Na modelování z hlíny, která je jemná jako lidská
A poté už nezbývalo nic jiného, než nasbíranou
pokožka, má podobnou teplotu a je tvárná, se senioři
energii a nadšení někde uplatnit. Program byl navždy těší. Trpělivě přemýšlí nad tím, co jejich výrobku
bytý nejrůznějšími sportovními aktivitami. Hrálo se
ještě chybí, radí se mezi sebou, snaží se, aby jejich
snad vše, na co si průměrný sportovec vzpomene
výtvor byl dokonalý. Při této činnosti si procvičují
- od nenáročného badmintonu až po klasický fotbal.
jemnou motoriku a také paměť.
Třídy si vyzkoušely tolik potřebnou týmovou spoJednou týdně v DPS probíhá taneční terapie na
lupráci, okusily radost z vítězství nebo se zasmály
židlích. Židle jsou rozestavěny do kruhu. Ze svého
absolutní prohře. Ať tak či tak, vždy panovala dobmísta mohou pozorovat ostatní a komunikovat spolu.
rá nálada. Dokonce jsme měli možnost poznat taje
V květnu si senioři vyzkoušeli novou disciplínu
úspěšného poličského sportu – moderního karate.
a to pohyb při hudbě s bublinami. Místností zněla
Po dechberoucích kreacích jsme si mohli některé
příjemná hudba, nad hlavami létaly bubliny a senioři
s nimi „tančili“. Na závěr mohli vyjádřit své pocity, sebeobranné prvky na vlastní kůži vyzkoušet.
Tento víkend obsahoval skutečně pro každého
které zažívali při této činnosti. Pro velký úspěch zaněco, sportovci byli ve svém živlu a ti, kteří toho
řadíme disciplínu častěji.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme administrativně obchodní pracovníky. Tel: 777 830 504
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel.
724 229 292.
•
Koupím usedlost s pozemky o minim. výměře 2 ha v okrese Svitavy. Tel.: 777 240 346.
•
Koupím kvůli dětem domek nebo chalupu
vhodnou k rekreaci. Tel.: 725 524 115.
•
Rozvedený muž koupí byt v Poličce. Tel.:
724 829 093.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od
mechu a nástřik střechy proti mechu. Renovace
eternitových a pálených střech tlakovou vodou
a jejich nátěr. Opravy rekonstrukce komínů. Vše za
nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
PRODÁM 1+1, ul. Luční. 2006-plast. okna, zateplení, fasáda, stoupačky. Tel.737 923 339.
•
DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ z neodebraných
zakázek, vše nové, výrazné slevy z původních cen.
Doprava zdarma po celé ČR. www.e-dvereokna.cz,
tel: 608 169 364.

EURO SK8 SLALOM
POLIČKA 2009
Zveme srdečně všechny sk8ry i příznivce sk8 slalomu na EURO SK8 Slalom Polička 2009 a zároveň na
5. závod Českého poháru ve slalomu na skateboardu
Místo: Polička, Telecí.
Datum: 7. 8. - 9. 8. 2009
status ISSA: Major - European Slalom Skateboard
Championschips
Program : Pátek - Telecí
SUPER GIANT SLALOM - 700 m, 100 m převýšení,
2 kola, počítá se nejlepší čas
09:30 - uzavření silnice, stavění slalomu
11:00 - trénink
12:00 -16:00 - závod
17:00 - konec
Sobota - Polička
SPECIAL SLALOM JUNIORS, KIDS
SPECIAL SLALOM AM, WOMEN
SPECIAL SLALOM PRO
09:00 ? trénink
18:30 ? konec
Neděle - Polička
STRAIGHT PARALLEL SLALOM JUNIORS, KIDS
STRAIGHT PARALLEL SLALOM AM, WOMEN,
PRO
10:00 - trénink
16:00 - konec
Celý závod ME bude natáčet ČT 4 Sport, z některých jízd budou přímé přenosy. Zároveň bychom
chtěli nabídnout firmám a podnikatelům prodej
reklamních ploch. Patronát nad celou akcí převzal
hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek.
Bližší informace na http://www.sk8.banda.cz.
Radim Hromádko - SK8 Slalom Polička
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTVRTÁ
VE VOLEJBALE V REPUBLICE
Velkého úspěchu dosáhli žáci a žákyně 7. ročníků
Masarykovy základní školy Polička. Přes postupová
kola si vybojovali právo účasti na Mistrovství ČR smíšených družstev ve volejbale.
Tato soutěž probíhá čtvrtým rokem, naše škola
se do finále probojovala poprvé. Volejbalový svaz
pořádá tuto soutěž jako náborovou, chce přitáhnout
k tomuto sportu především chlapce, kterých ubývá.
Společná soutěž je pro obě pohlaví velice atraktivní.
Na hřiště musí nastoupit 3 chlapci a 3 dívky.
V letošním finále startovalo 11 týmů, které hostila
Slávia Hradec Králové 17. - 18. 6. Ve třech skupinách
bojovali všichni o áčkové finále. Naše parta dokázala
porazit Cheb i Turnov 2:0,2:1, v základní skupině
jsme prohráli pouze s Bojkovicemi 0:2.
Postoupili jsme do závěrečných bojů o 1 - 6. místo.
Už v této chvíli to byl historický úspěch.
V podvečer prvního dne jsme porazili Opavu 2:1
a Klášterec nad Ohří 2:0.
Druhý den jsme ale zahájili porážkou 1:2 s Brnem
a posléze vítězstvím 2:1 nad Prahou. O vítězi nebylo
pochyb, stalo se jím družstvo Bojkovic. Družstva
Opavy, Brna a Poličky skončila se stejným poměrem
výher a proher, takže se počítaly sety a balóny. Bohužel „Černý Petr“ padl na naše družstvo. V očích se
objevily slzičky. Všichni odevzdali na hřišti maximum,
bojovali.
Děvčata naší školy jsou hráčkami TJ Spartaku Polička oddílu odbíjené a kluci fotbalisti a hokejisti jim
zdatně sekundovali.

Družstvu nelze nic vytknout, chybělo štěstíčko…, i přesto je to fantastický úspěch – 4. místo na
Mistrovství ČR smíšených družstev ve volejbale. Na
reprezentaci se podíleli: Petr Harašta, Radek Vytlačil, Jan Škraňka, Daniel Vyskočil, Filip Šenk, Štěpán
Staněk, Aneta Klusoňová, Veronika Pazlarová, Jitka
Hloušová, Kamila Bubnová, Kateřina Zavadilová
a Tereza Nováková.
Aneta Klusoňová byla nejlepší hráčkou celého
mistrovství, její nápaditá a razantní hra byla strůjcem
našeho umístění.
Jako trenérka i učitelka musím všem poděkovat za
vzornou reprezentaci.
Ludmila Haraštová

STŘÍBRO Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY!
Dne 31. května se v pražské hale v Hostivaři konalo Mistrovství České Republiky-Soutěžní Aerobic
Master Class-Individual Trophy. Na startovní listině
4. kategorie (17 a více let) nemohlo chybět jméno
Venduly Scheibové.
Tomuto mistrovství předcházely tři nominační závody, kterých se Vendula zúčastnila. Dne
8. 2. v Praze, kde zvítězila. Dále 28. 3. v Karlových
Varech, kde byla účast opět proměněna ve vítězství
a nakonec závod v Mladé Boleslavi 25. 4., kde byla
udělena dvě první místa na základě stejného součtu
bodů - Vendula Scheibová a největší konkurentka
Zuzka Berecová z Trutnova.
Základního kola mistrovství se zúčastnilo 69
dívek. Poté bylo vybráno 20 finalistek. Na stupínek
stříbrný nakonec vystoupala Vendula.

„Za stříbrnou medaili jsem moc ráda. Závod byl
opravdu náročný a nevěřila jsem, že by to mohlo
dopadnout dobře. Při samotném vyhlašování se mi
klepala kolena. Přeci jenom mistrovství je jednou za
rok. Do zlaté medaile mi chybělo pár bodů a vím,
co je potřeba zlepšit do příštího roku. Přesto beru
stříbro jako velký úspěch. Nemám skoro žádný čas
na vlastní tréninky. Studium, práce a další povinnosti mi to nedovolují. Jak jsem ale své konkurentce
a zároveň kamarádce Zuzce slíbila, příští rok bude
zlato moje.“
Na podzim se Vendula zúčastní dalších závodů
po celé republice. Jak sama řekla: „závodit mě baví
a je to můj hnací motor“.
Doufejme, že přibudou další medaile.

DRTIVÉ VÍTĚZSTVÍ POLIČSKÝCH BORCŮ
V sobotu a neděli se jely v Havlíčkově brodě
3. pohárové závody. SK8 Slalom Polička se jich
zúčastnil téměř v plném počtu.
Závody probíhaly na ulici Pražská, která (ačkoliv uprostřed sídliště) má potřebný sklon a šířku
aby se zde jely všechny disciplíny - Hybrid slalom
dual, Tight slalom dual a Giant slalom. Počasí přálo,
pořadatelé všechno perfektně nachystali tak bylo
co jíst, pít i na co se koukat... Až na několik pádů
v tréninku závod proběhl bez problémů a jak junioři tak „senioři“ si odvezli trofeje za 1,2 a 3 místa.
Stali jsme se tak bezpochyby nejúspěšnějším
týmem 3. pohárových závodů. Tady jsou výsledky:
Sobota:
slalom HYBRID
1. Josef Štefka (Hradec Králové)
2. Robert Thiele (Stuttgart)
3. Zdeněk Mach (Polička)
slalom TIGHT
1. Josef Štefka (Hradec Králové)
2. Zdeněk Mach (Polička)

3. Dalibor Daňhel (Brno)
Junioři slalom HYBRID
1. Jaroslav Knettig (Polička)
2. Jakub Knettig (Polička)
3. Matěj Bartoš (Prachatice)
Junioři slalom TIGHT
1. Jaroslav Knettig (Polička)
2. Petr Matouš (Polička)
3. Jakub Knettig (Polička)
Neděle:
GIANT slalom
1. Zdeněk Mach (Polička)
2. Robert Thiele (Stuttgart)
3. Petr Novotný (Havlíčkův Brod)
Junioři GIANT slalom
1. Jakub Knettig (Polička)
2. Jaroslav Knettig (Polička)
3. Petr Matouš (Polička)
Podrobné výsledky a další akce na:
WWW.SK8.BANDA.CZ.
Petr Klein - SK8 Slalom Polička

TENIS
Na 23. 5. připadlo konání oblastních přeborů
jednotlivců Východočeského kraje pro kategorie
babytenis, mladší žactvo a dorost. Ve všech jsme
měli svoje zastoupení.
Nejlepší výsledek zaznamenal v babytenisu ve
Vys. Mýtě Zdenda Jílek, který skončil na 3. místě
ve dvouhře a také na třetím místě ve čtyřhře spolu s Adamem Jelínkem, který byl ve dvouhře na
10. místě a hrál také Radim Hnát, který obsadil
18. místo. Turnaje se zúčastnilo 22 chlapců.

Mladší žákyně hrály v Pardubicích a Lucka
Jílková získala po jedné výhře ve dvouhře a ve
čtyřhře.
Mladší žáci hráli v Chocni a Štěpán Švanda
vyhrál jeden zápas ve dvouhře a naši dorostenci
Honza Křivý a Erik Vápeník bojovali o body do
žebříčku v Hradci Králové a oba vyhráli jednu
dvouhru.
23. 5. Na turnaj do Poličky se přihlásilo 11
dvojic z Chrudimi, Vysokého Mýta, Jimramova,

VOLEJBAL
Přehazovaná dívek
V krajském přeboru přehazované jsme měly
zastoupení dvěma družstvy, která bojovala, ale
nakonec se umístila mimo medailové posty. A tým
skončil na 5. místě a B družstvo bylo 7. Děvčata
sice měla výborný útok (vzhledem ke své výšce),
ale špatný pohyb v poli jim neumožnil výraznější
umístění.
Přípravka dívek
Krajský přebor přípravek byl od prvního kola
v režii našich hráček (startovalo 16 družstev). Po
vyhrané kvalifikaci držely sedm kol neporazitelnost. Teprve v posledních dvou kolech přenechaly
na turnajích první místo soupeřkám. Děvčata byla
tak vyrovnaná, že si mohla dovolit s A a B týmem
prohazovat družstva.
Hráčky ročníku 1996 zároveň startovaly i v kategorii mladších žákyň. Výborná hra v poli byla
hlavní devizou našeho družstva. Rychlé a přesné
přihrávky s prvky smečařského zakončení soupeřky téměř odzbrojily. Mnohá družstva výškově
nadprůměrná na nás nenašla recept. Po zásluze
se stala opět po roce Přebornicemi Pardubického
kraje s 271 body a náskokem 31 bodů na druhé
Pardubice. Na třetím místě je doplnilo B družstvo,
které naopak o 3 bodíky toto místo uhájilo. Reprezentovaly: Marcela Uhlířová, Jitka Hloušová, Kamila
Bubnová, Sára Pytlíková, Barbora Vacková, Tereza
Nováková, Denisa Leinweberová, Jitka Pořízková,
Tereza Tomešová, Karolína Kozlová.
V soutěži dostala příležitost děvčata z přehazované ročník 1997 a 1998, která zkoušela prvky
volejbalu skloubit v opravdovou hru. První část
soutěže obsazovala poslední místa, v jarní části
již své soupeřky z poslední výkonnostní skupiny
porážela. Bodové manko ale přesto nedohnala,
skončila na 16 místě.
Mladší žákyně
Jednoznačně nejkvalitnější výsledek předvedla
děvčata v této kategorii. Sedm družstev bojovalo
o přebornický titul. Hned od začátku bylo jasné, že
boj nebude jednoduchý. Aspirantkami na titul byla
tři družstva (Polička, M. Třebová, Lanškroun). Systém soutěže nebyl dokonalý, neboť družstva třeba
dva měsíce nehrála a v květnu absolvovala všechny
víkendy. Zimní měření sil tak musely nahrazovat
turnaje. Tvrdé podání, které zahnalo soupeřky do
zadní části hřiště, bylo prvním krůčkem k úspěchu.
Soupeřky se tak většinu času bránily. Pokud se děvčata nebála útočit, byl výsledek zápasů markantní.
V některých duelech jsme zbytečně podlehly
hře soupeřek. Vylepšovat samozřejmě můžeme
hodně herních činností, ale družstvo vítězí svou
soudržností, bojovností a chutí vyhrávat. Děvčata
dokázala otočit zápasy téměř ztracené. Přebornicemi Pardubického kraje jsme se staly naprosto
spravedlivě.
Na titulu se podílely: Marcela Uhlířová, Aneta
Klusoňová, Šárka Navrátilová, Veronika Pazlarová,
Jitka Hloušová, Tereza Nováková, Kamila Bubnová,
Kateřina Zavadilová, Barbora Slezáková a Tereza
Tomešová. Konečná bilance: 31 vítězství 5 proher.

Děvčata mají dobře našlápnuto do kategorie
starších žákyň. Jejich volejbalový um podtrhuje
i 4. místo z Mistrovství ČR smíšených družstev.

Poličky a dalších. Počasí nám přichystalo větrnou loterii, která některé hráče velmi překvapila.
Přesto byly podmínky pro všechny stejné. Hrálo
se ve dvou skupinách a do vyřazovacích bojů
postoupilo nejlepších osm. Poslední tři účastníci
sehráli boj útěchy, kde zvítězila dvojice Bulva,
Slaný.
Po tuhých bojích celý turnaj vyhrála dvojice Vláďa Vltavský a Lukáš Kadidlo, která porazila dvojici
Míra Krištof a Dušan Vápeník.
Celkové pořadí Poličáků:
1. Vláďa Vltavský, Lukáš Kadidlo
2. Miroslav Krištof, Dušan Vápeník
3. Teplý Ivo, Sedláček Milan
5.-8. Láďa Scheib, Zdeněk Hrubý
9. Leoš Bulva, Bohouš Slaný
10. Luboš Boháč, Jarmil Cik
11. Franta Svoboda, Petr Hegr

Po přeborech opět pokračovala soutěž družstev
a zde jsou výsledky z období 24. 5.-14. 6.
Minitenis A - Polička – Ústí n. O. 0:8, Polička
– Žamberk 1:7, Polička – Vys. Mýto 3:5 a 3:5, Polička
– Dol. Dobrouč 6:2, Polička – Ústí n. O. B 5:4
Minitenis B - Polička – Dol. Dobrouč 5:3, Polička – Choceň 8:0, Polička – Ústí n. O. B 5:3, Polička
– Choceň 6:2, Polička – Ústí n. O. A 0:8, Polička
– Žamberk 1:7.
Babytenis – Polička – Litomyšl 5:1, Polička
– Č. Třebová 4:2, Polička – Hlinsko 5:1. Naše družstvo s přehledem obsadilo ve své skupině 1. místo
a čeká ho další vyřazovací fáze s družstvem Pardubic. Výsledek bude uveden v příštím čísle.
Mladším žákům se nedaří kvůli stále nekompletní sestavě a tak porážky přibývají.
Polička – Č. Třebová 3:6 a Litomyšl 1:8
Starší žáci jsou pravým opakem a před posledním kolem už nemohou být předstiženi a obsadí
1. místo. Polička – Tesla Pardubice 6:3, Polička
– Ledeč n. S. 6:3
Dorost - i tato soutěž je velice slibně rozehrána a před posledními dvěma koly je velká šance
na třetí místo. Polička – Ústí n. O. B 9:0, Polička
Ženy
– Žamberk 3:6.
Ženy během sezóny hrály společnou soutěž
Senioři – Polička – Č. Třebová A 4:5, Polička
s okresem Ústí nad Orlicí. Podzimní slabší část – Mor. Třebová 5:4, Polička – Litomyšl 2:7.
vystřídala famózní jarní část, kdy do posledních
Našim tenisovým důchodcům už soutěž skončizápasů nebylo jasno o vítězkách. Společným
la a s bilancí 2 výhry a 2 prohry skončí na 3. místě.
přeborníkem jsme se nestaly (závěrečné utkání
Bilance našich týmů je příznivá a před posledv Králíkách vyhrály domácí 3:2 a 3:2 a právě ony
ními jedenácti zápasy máme skóre 25 výher a 15
mají společný titul). Ženy se tak staly pouze přebor- proher.
nicemi Svitavska.
13. 6. turnaj mladšího žactva ve Vys. Mýtě hrál
Štěpán Švanda. Ve dvouhře jednou vyhrál a ve čtyřMuži
hře obsadil spolu se Štěpánem Švecem z Litomyšle
I pro muže velmi úspěšná sezóna ve znamení
3. místo.
dvojek. V rámci krajského přeboru II. třídy obsadili
V sobotu 20. 6. se za nepříjemného větrného
druhé místo za vítěznými Výprachticemi. Vyhra- počasí konal turnaj v mixech. Za účasti šesti párů
ných zápasů 16, proher 8.
se hrálo systémem každý s každým. K vidění byla
V tomto roce se opět účastnili Poháru hejtmana
řada zajímavých a vyrovnaných zápasů. Nejlépe se
Pardubického kraje, kde na Pardubicku vybojovali
se soupeři a s počasím vypořádala dvojice z Chrudruhé místo a v celkovém měření sil s Královéhra- dimi Solil Hynek a Chvojková Jitka.
deckým krajem skončili také druzí. Věříme, že se na
jejich hrudích příští rok bude blýskat zlato.
Konečné pořadí:
1. Solil Hynek – Chvojková Jitka
2. Novotný Jiří – Němečková Naďa
3. Teplí Ivo a Lída
4. Kadidlo Lukáš – Jílková Andrea
5. Bendl Honza – Pilařová Martina
6. Bulva Leoš – Pazlarová Alena st.

Kadetky a juniorky
Soutěž kadetek a juniorek probíhala společně.
Pět družstev se utkalo polským systémem. Poličské
kadetky byly v soutěži jediné, a tak jim celkem
lehce spadl titul Přebornic Pardubického kraje do
klína. Nelze jim upřít snahu a bojovnost se soupeřkami až o 3 roky staršími. Paradoxně jsme dobře
zahrály na hřištích soupeřů, doma se nám tolik
nedařilo.
Tato soutěž byla jakousi zkouškou odvahy.
Družstvo kadetek v sezóně 2008/2009 hrálo
svoji věkově vyrovnanou soutěž na Olomoucku.
Tento krajský přebor byl velmi kvalitní, družstvo se
přiměřeně vyhrálo a podávalo dobré výkony. Děvčata bojovala, hrály jsme 8 tiebreaků v sezóně. Na
domácí palubovce jsme soupeřkám téměř nedaly
šanci, ale bodů z venkovních utkání bylo poskromnu. Zapálenosti sedmi děvčat však uškodila laxnost
ostatních. V posledním utkání sezóny jsme tak přišly o medaile. I přesto je to jedna z nejúspěšnějších
sezón této party.
Tradičně dobrého umístění dosáhly juniorky,
které skončily druhé.

TENISOVÁ ŠKOLA pro děti, které se narodily v letech 1996 – 2002 a chtěly by se s tenisem
blíže seznámit, mohou tak učinit o prázdninách
během dvou tenisových škol, které se budou konat
v termínech 20. 7. - 24. 7. a 3. 8.- 7. 8. Zájemci se
mohou hlásit na tel. čísle 608 725 973 nebo osobně
na tenisových kutrech.
ZA TO Zdeněk Jílek

16

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA
POLIČSKÉHO PLACHTAŘE
Po dvou týdnech skončilo 1. otevřené mistrovství
České republiky a Slovenské republiky (25. 5. - 6.
6. 2009) v bezmotorovém létání pořádané Aeroklubem Partizánske pod záštitou Aeroklubu ČR a Slovenského národního aeroklubu. Piloti v proměnlivém
počasí dokázali úspěšně odlétat sedm soutěžních
úloh. Na startovní listině bylo zapsáno sedmdesát pilotů (padesát českých, dvacet slovenských), kteří létali
ve třech soutěžních třídách: klubové, patnáctimetrové
kombinované a volné (Open) kombinované.
V klubové třídě se jako nováček na MČR představil i jediný reprezentant Aeroklubu Polička, plachtař
Jan Rensa, který s 3078 body obsadil 16. místo, což
je na první závod v tak silné konkurenci velmi slušný
výkon. S Janem Rensou se vrátilo poličské plachtění
na republikové mistrovství po čtyřiceti letech.
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ZÁVOD PEKLO 2009 ZDOBILA SPOKOJENOST
V sobotu 23. května se na rybníce Peklo
uskutečnil nejstarší závod pořádaný poličskou
rybářskou organizací, a to PEKLO 2009. K přesnému určení jeho prvního ročníku nelze dohledat doklady, ale většina pamětníků se shoduje
v názoru, že se letos koná už po padesáté. Takže
klobouk dolů, takovou tradicí se nemůže pochlubit mnoho organizací. Hospodář pořádajícího
Rybářského sdružení Vysočina Jaroslav Martinů
k průběhu řekl:
„Musím potvrdit, že jde skutečně o nejstarší závod, který naše organizace pořádá. Jeho tradice
sahá do doby, kdy ještě byla členem Českého rybářského svazu a my nyní už deset let, jako samostatně hospodařící subjekt, v tradici pokračujeme.
Domníváme se, že letos je to už padesát, ne-li více
let. Jde-li skutečně o toto jubileum, zdobí ho nejen
pěkné počasí, ale i nebývalý, mimořádný zájem
ryb o potravu.
O to svědčí mj. fakt, že jen během prvního
poločasu bylo uloveno 650 ryb, z toho 350 pstruhů a 300 kaprů. To nemá při závodech na Pekle
obdobu. Naprostá většina byla vrácena vodě.
Oba jmenované faktory způsobily, že všeobecně
panovala dobrá nálada a spokojenost. Byli jsme
rádi i my jako pořadatelé, protože to je dobrý
předpoklad pro hojnou účast v příštím ročníku.
Tím spíše, že v poslední době se v republice s podobnými závody „roztrhl pytel“ a panuje velká
konkurence.
Zatím se ale zdá, že tradice a dobrá organizace našich závodů má navrch. Dnes jsme přivítali 120 závodníků z celé republiky, je mezi nimi
i deset mladých rybářů do 15 let. Abychom měli
jistotu, že si všichni pěkně zachytají, vysadili jsme
k stávající obsádce dalších 1 000 kaprů a 650
pstruhů duhových, tentokrát z teplé vody Loučné,

takže neutrpěli tepelný šok jako vždy předtím
pstruzi z chladného Vysokého potoka. Celkově
jsem přesvědčen, že letošní ročník závodu se přiřadil k těm nejkvalitnějším.“
Konečné výsledky: Mládež do 15 let: 1. Voda,
Polička, 2. Synek, Hartmanice, 3. Kubík, Strachujov; Všichni zúčastnění si odnesli pěkné věcné
ceny. Dospělí: 1. Kuběnka, Lanškroun, 2. Hudeček, Pardubice, 3. Vávra, Lanškroun, 4. Doležal,
Pardubice, 5. Hlásenský, Polička atd. Pro vítěze
byl určen televizor, ostatní v pořadí si mohli
dle libosti vybírat z mnoha dalších hodnotných
věcných cen, věnovaných sponzory v čele s RS
Vysočina. V první dvacítce se z poličských borců umístili: 6. Till, 12. Pěnčík, 14. Barčevský,
15. Kyncl, 17. Husák st., atd.

Tři nejlepší z kategorie mládeže do 15 let
Bez zajímavosti není přepočet ulovených ryb
na metry: Vítěz Kuběnka měl na kontě 19,55 metru, druhý Hudeček 19,52 m, třetí Vávra 15,14 m.
Text a foto L. Vrabec

MILAN LE VIET MISTREM REPUBLIKY VE VÍCEBOJI
Nelze krátké shrnutí atletických novinek začít
jinak než sdělením - Milan Le Viet Dung získal ve
dnech 29. – 31.5.2009 v Jablonci nad Nisou titul
Mistr ČR v pětiboji mladších žáků. Dokázal to přes
zdravotní potíže při jeho nejsilnější disciplíně skoku dalekém, jinak by zbytek startovního pole doslova deklasoval. Takto rozhodlo o jeho vítězství
pouhých 8 bodů, což bylo například v posledním
běhu na 800 m 0,88 s. Čtyři osobní rekordy jen
potvrdily Milanovu touhu po vítězství. Stejného
mistrovství se zúčastnila i Terezka Vytlačilová,
která v kategorii starších žákyní teprve sbírala
zkušenosti a konečné 11. místo je velkým příslibem do příštího roku.
Přehled výsledků: Milan Le Viet celkem 2388
bodů (60 m př. 10,05, míček 62,20, 60 m 7,96, dálka
468 a 800 m 2:24,55); Terezka Vytlačilová celkem
3576 bodů (100 m př. 17,17, výška 130, 150 m 21,17,
koule 8,55, dálka 458, oštěp 23,92 a 800 m 2:
29,42)
Na tento úspěch navázal 21. června ve Vítkovicích odchovanec a milovník poličské atletiky David Beneš, který v juniorech vybojoval v barvách
Hvězdy SKP Pardubice bronzovou medaili v trojskoku za výkon 14,36 m, když v sobotu po smolné
sérii skončil v dálce na pěkném 8. místě výkonem
6,62 m, byť forma byla na boj o medaili.
Ve středu 27. května se rozdělovaly tituly
krajských přeborníků na dlouhých překážkách

a poličtí atleti byli u toho. Terezka Vytlačilová
si vybojovala titul na 1500 m př. v čase 5:42,66,
stejně tak Libor Sion v čase 5:37,03, na stejné trati
mezi dorostenkami byla Adéla Valenová 4. v čase
6:25,39 a dorostenec Víťa Kalvoda na 2000 m př.
vybojoval 2. místo v čase 7:15,18. Navíc 13. června
při Ústeckých memoriálech zaběhl svoji první osmistovku za neuvěřitelných 2:05,7.
Vynikající bilanci mají i soutěžní družstva poličských atletů, muži se po dvou kolech dělí ve
skupině C II. ligy o třetí místo především po bri-

Sobota – pondělí 4. - 6. července
Krkonoše. Autobusový zájezd do východní části
našich nejvyšších hor.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 2. srpna - Cyklovýlet
Tentokrát pojedeme na výlet do okolí Brněnce.
Délka výletu 70 km.
Vedoucí akce: Josef Škorpík
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

ZŠ NA LUKÁCH - 4. MÍSTO
V REPUBLICE

Družstvo starších žáků
lantním výkonu v Litomyšli 6. června, kdy porazili
velkého soupeře o konečné třetí místo domácí tým
Jiskru Litomyšl. Starší žáci se po dvou kolech dělí
o vedoucí příčku v KP družstev, když 14. června
opět v Litomyšli s převahou zvítězili nad největšími soupeři Hvězdou Pardubice a ŠAKem Chrudim.
Mladší žáci vedou po třech vítězstvích skupinu B
a postup do finále je již jistotou. Jako lvi se bijí
o postup nejmladší žáci, a tak jen dvěma dívčím
družstvům, mladším a nejmladším žákyním, se
nedaří zajistit si postup do finálových bojů. Starší
žákyně hostují v týmu AC Choceň, který se drží
v KP na druhém místě. Ve II. lize žen hostují
Terezka Vytlačilová (Jiskra Litomyšl) a Adélka
Valenová (Hvězda SKP Pardubice).
Nejlepší žákovští atleti opět jako jediní reprezentovali poličské sportovce na již IV. Olympiádě
mládeže 2009 v jihočeském Táboře, která se
konala ve dnech 23. – 28. června. Milan Le Viet
hájil barvy Pardubického kraje na 60 m, v dálce
a ve štafetě 4 x 60 m, Terezka Vytlačilová na 800 m
a ve štafetě 4 x 60 m, Veronika Dlouhá ve vrhu
koulí a Luboš Lejhanec v dálce, ve vrhu koulí a ve
štafetě 4 x 60 m. Bohužel vzhledem k uzávěrce
nejsou známé výsledky. Více naleznou zájemci na
www.atletika.cz či www.atletikapolicka.wgz.cz.

Foto s mistrem

- JarKa -
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Koncem školního roku zúročili naši žáci Luděk
Oplištil, Franta Boštík, Štěpán Bezděk, Marek Lorenc, Pavel Kovář, Luboš Lejhanec, Michal Sláma,
Vašek Werner, Tomáš Nožka a Standa Paulíček
svou práci v hodinách TV, SH a kroužku košíkové
v největší úspěch v historii ZŠ Na Lukách. Zvládli
techniku atletických disciplín, nabrali sílu a rozum,
a tak se trvale zapsali do síně slávy naší školy. Nutno ještě podotknout, že v počátku soutěže nám
svými výkony pomohl Martin Tušla, kterému nemoc zabránila podílet se na bojích družstva.
Mezi 14 krajskými vítězi jsme obsadili 6. místo
(s počtem 6 213 bodů), to znamená účast na republikovém finále (jen pro šest nejlepších).
9. června 2009 se ve Staré Boleslavi konalo republikové kolo. Obsadili jsme 4. místo, na 3. místo
scházelo jen pouhých 74 bodů.
Uvádíme výkony potřebné pro získání 4. místa
v republice:
60 m
František Boštík
7,79 s
Michal Sláma
7,50 s
Tomáš Nožka
7,48 s
skok vysoký
Václav Werner165 cm
Michal Sláma
161 cm
Marek Lorenc
155 cm
skok daleký
Luboš Lejhanec
604 cm
František Boštík
557 cm
Tomáš Nožka
548 cm
vrh koulí
Luboš Lejhanec
13,37 m
Pavel Kovář
11,22 m
Štěpán Bezděk
10,68 m
běh na 1500 m
Václav Werner
4 : 53 min
Stanislav Paulíček
4 : 58 min
Luděk Oplištil
5 : 05 min
štafeta 4x60 m
„A“ Sláma, Lejhanec, Boštík, Nožka
29,0 s
„B“ Werner, Lorenc, Oplištil, Paulíček
30,6 s
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SKVĚLÉ ÚSPĚCHY POLIČSKÉHO ŽÁKOVSKÉHO HOKEJBALU
MČR v kategorii přípravek v domácím prostředí - zlaté medaile!
Ve dnech 5. - 7. června 2009 uspořádala domácí
SK Kometa Polička ve spolupráci s městem Poličkou
a dalšími partnery 3. ročník Mistrovství České republiky hokejbalu v kategorii přípravek. Předchozí dva
ročníky opanoval HBC Vsetín, dvojnásobný král byl
ale v úžasné atmosféře před pěti sty diváky sesazen
- novým mistrem se stala SK KOMETA POLIČKA!
Šestnáct účastníků finálového turnaje bylo rozděleno po čtyřech týmech do čtyř skupin. Dějištěm
MČR byl kromě nově rekonstruovaného hokejbalového stadionu také zimní stadion v Poličce. Vítězové skupiny, kterými byl HBC Vsetín, HBC Pento
Most, SK Kometa Polička a HBT Vlašim postoupili
přímo do čtvrtfinále. Druhé a třetí týmy zamířily do
osmifinále, aby pak vítězové změřili síly právě s vítězi základních skupin. V osmifinále uspěly týmy SK
Pedagog České Budějovice, Ježci Heřmanův Městec,
HBC DDM Alfa Pardubice a TJ Tatran Třemošná.
Osmifinálové výsledky zároveň oddělily elitní
osmičku, která pokračovala dalšími zápasy na hokejbalovém hřišti v Liboháji a týmy na 9. - 12. místě
a 13. -16. místě, které zamířily na zimní stadion.
Kometa Polička kráčela turnajem suverénně
Ve čtvrtfinálových bojích uspěly České Budějovice, Vlašim, obhájce titulu Vsetín a domácí Polička.
Pořadatelské město po dvou atacích na stupně vítězů
z let minulých postavilo výborný tým a na MČR se
důkladně připravilo. Odezvou již byly výsledky ze
základní skupiny (10:0, 13:0, 15:0) a poté i střelecky
úspěšné čtvrtfinále 11:1 nad Třemošnou, stejně jako
nedělní semifinále nad Českými Budějovicemi (9:0).
To obhájce titulu se do finále nedostal. Valašský král
našel přemožitele ve Vlašimi, která se stala prvním týmem a která dokázala Vsetín v této kategorii porazit.
A zároveň i dosud posledním, protože Vsetínští v boji
o třetí místo vydřeli výhru nad bojovným Pedagogem
České Budějovice 2:1.
Se staršími protihráči statečně bojovalo i B družstvo Komety, které na poslední chvíli nahradilo
z turnaje odstoupivší tým Snack Dobřany. Základ
„béčka“ tvořil tým minipřípravky, pro který byla účast
v turnaji především přípravou na následující víkend,
kdy se v Praze zúčastnil mistrovství republiky v této
věkové kategorii.
Finále mělo strhující atmosféru
Zaplněné tribuny, představení hráčů, státní hymna - to vše bylo antré velkolepého finále se šťastným
koncem pro pořadatelský klub. HBT Vlašim jako
jediný dokázal s Poličkou držet dlouhou dobu krok,
ale ani vlašimští mladíci hráče s buldokem na prsou
nezastavili. Kometa Polička vyhrála ve finále 4:1
a před skvělou diváckou kulisou oslavila mistrovský
titul. Závěrečný nástup týmů na hrací plochu, předávání cen z rukou starosty města Jaroslava Martinů,
předsedy Komise mládeže ČMSHb Přemysla Falty
a účastníka tří MS v dresu hokejbalové reprezentace,
Michala Chmela, byla jen pomyslnou třešničkou na
dortu. Šestnáct týmů s dětmi ve věku do 11 let si ve
východočeské Poličce jistě bohatě užilo hokejbalový
víkend.

Budějovice, 5. HBC Pento Most, 6. Ježci Heřmanův
Městec, 7. TJ Tatran Třemošná, 8. HBC DDM Alfa
Pardubice, 9. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové,
10. SK OEZ Testa Letohrad, 11. HBC KEB Kladno,
12. TJ Kovo Praha, 13. SK Ďáblové Praha, 14. SHC
Killers Litoměřice, 15. SK Kometa Polička B, 16. Lokomotiva Česká Třebová.
Minipřípravky – zlato těsně uteklo!
Výsadní postavení Poličky v nejmladších kategoriích v celé ČR potvrdili hráčky a hráči družstva
minipřípravek, když ve finálovém turnaji podlehli až
ve finále těsně 2:1 Vlašimi, která nám tak vrátila porážku z turnaje v Poličce a stala se vítězem kategorie
minipřípravek.
Výsledky našich nejmenších hráčů
SK Kometa Polička - HBC Nové Strašecí 12:0
(8:0, 4:0)

Poličská přípravka dává gól
SHC Killers Litoměřice – SK Kometa Polička
0:4 (0:3, 0:1)
Konečná tabulka základní skupiny B
1.

SK Kometa Polička

16

:

0

6

2.

SHC Killers Litoměřice

7

:

4

3

3.

HBC Nové Strašecí

0

:

19

0

Semifinále
SK Kometa Polička – SK Pedagog České Budějovice 2:1 (1:0, 1:1)
Finále
HbT Vlašim – SK Kometa Polička 2:1 (1:0, 1:1)
Konečné pořadí II. MČR minipřípravek 2009
1. HbT Vlašim
2. SK Kometa Polička
3. SK Pedagog České Budějovice
4. SHC Killers Litoměřice
5. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
6. HBC Nové Strašecí
Nejlepším hráčem našeho mužstva byl vyhlášem
Miroslav Kukla.
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Vojtěch Nečas z SK Kometa Polička.
Nejlepším brankářem turnaje se stal Radim Hnát
z SK Kometa Polička.
Sestava: Brankář – Hnát Radim, Tobiáš Ondřej-„C“,
Augustin Filip, Charvát Martin, Klodner Jan, Křibský
Jan, Kukla Miroslav, Kyncl Michal, Kynclová Bára, Nečas Vojtěch, Nunvář Ondřej, Patočková Barbora, Šmíd
Pavel (SY), Teplicová Denisa, Tichý Patrik (SY).
Realizační tým: Pavel Dvořák, Milan Šrámek, Jiří
Tobiáš

Sestava SK Kometa Polička: brankář - Martin LidMladší žáci na medaile těsně nedosáhli
mila, Bára Patočková, Matěj Štefka, Jaroslav Martinů,
Po jasném vítězství v dlouhodobé regionální
Matouš Patočka, Dominik Mikulčák, Jiří Jílek, Šimon
soutěži (spojený Pardubický a Královéhradecký kraj)
Brázda, Denis Hnát, Karel Geba, Štěpán Švanda, Mi- a druhém místě v semifinálovém turnaji v Českých
chal Kyncl, Miroslav Kukla.
Budějovicích se naši mladší žáci probojovali mezi 6
Sestava SK Kometa Polička B: brankář – Hnát
nejlepších týmů na finalový turnaj na hřišti v Karviné.
Radim, Nečas Vojtěch „C“, Charvát Martin, Kašpar
Po čtvrtfinálovém vítězství nad Dobřany 2:1 podlehli
Michal, Klodner Jan, Kopecký Adam (SY), Krejčí
v semifinále týmu HbK INTEVO Karviná 1: 6 a v boji
Filip, Krejči Kamil, Kynclová Bára, Nunvář Ondřej, o třetí místo nestačili na HBT Vlašim. Po prohře 1: 8
Šmíd Pavel (SY), Tepúlicová Denisa, Tichý Patrik (SY), skončili po roce sice na velmi pěkném, ale přeci jen
Tobiáš Ondřej.
„bramborovém“ 4. místě.
Realizační tým obou družstev: Pavel Dvořák, Milan Šrámek, Jiří Kašpar, Josef Hejtmánek a Jiří Tobiáš.
Konečné pořadí MČR 2009: 1. SK Kometa Polička,
2. HBT Vlašim, 3. HBC Vsetín, 4. SK Pedagog České
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Klepárník David, Lidmila Michal, Mikulčák Dominik,
Nečas Vojtěch, Stelzl Dušan, Štefka Matěj, Švanda
Štěpán, Tichý Patrik (SY), Tobiáš Ondřej, Vodvárka
Petr (SY).
Realizační tým: Pavel Dvořák, Milan Šrámek, Jiří
Tobiáš

Sestava SK Kometa Polička: brankář – Kuda Patrik,
Lidmila Martin; Hejtmánek David „C“, Anýž Lukáš
(SY), Bílý Lukáš(SY), Brázda Šimon(SY), Češka Jakub,
Doležal Tomáš, Dvořák Martin, Hnát Denis, Jílek Jiří,

Bronz starších žáků
O poznání lépe se ve finálovém turnaji dařilo
našim starším žákům, hrajícím pod hlavičkou 1. HBC
Svitavy. Ti skončili v dlouhodobé regionální soutěži
až na čtvrtém, posledním postupovém místě a větší
úspěch se od nich tentokrát neočekával. V semifinálovém turnaji naplno zabojovali a z druhého
místa postoupili do finálových bojů mezi nejlepších
8 týmů v republice. Stále se lepšící výběr svitavského
trenéra Jiřího Tesaře získal v jedné z finálových skupin 2. místo, když porazil také vítěze východočeské
regionální soutěže a odvěkého rivala SK OEZ Testa
Letohrad. V semifinále sice hráči Svitav prohráli s HC
Kert Park Praha 0:8, v souboji o třetí místo ale porazili HbK INTEVO Karviná 6:1 a nečekaná medailová
radost byla na světě!
Sestava 1. HBC Svitavy: brankář - Tichý Jiří (SY),
Tesař Jiř (SY), Tobiáš Jiří, Kašpar Jiří, Cajzl Daniel,
Švanda Martin, Nespěšný Ondřej, Skřibský Matěj,
Škoda Filip, Novotný Petr (SY), Bečvář Radek (SY),
Mašláň Dominik (SY), Abrla Michal (SY), Poul Adam
(SY), Reichel Daniel (SY), Daněk David (SY), Konečný
Tomáš (SY).
Výsledky Svitav na MČR starších žáků – skupina:
HBC Vsetín 0:7 (0:4, 0:3, 0:0), SK OEZ Testa Letohrad
5:1 (2:0, 2:0, 1:1), HBC Pento Most 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Čtvrtfinále: HBC Škoda Plzeň 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).
Semifinále: Kert Park Praha 0:8 (0:2, 0:2, 0:4).
O 3. místo: HBK Intevo Karviná 6:1 (3:0, 0:1,
3:0).
Ve finále si Vsetín poradil s Kert Parkem 4:3.
Polička a česká reprezentace hokejbalu
U14
Poličský mládežnický hokejbal má svoje zástupce
v reprezentačních výběrech české Republiky. V kategorii U 14 (hráči do 14 let) náš oddíl reprezentoval
Martin Švanda. Naše nejmladší reprezentační družstvo sehrálo 2 přátelské zápasy se stejně starými
protivníky ze Slovenska. Mladí Češi v obou zápasech
zvítězili těsně 3:2 a Martin se mezi českou elitou se
neztratil, vstřelil jeden gól a na další přihrál.
U18
Dva zástupce jsme měli také na ME v hráčů
do 18 let v Německu, kde Českou republiku reprezentovali dva mladíci hrající za A mužstvo mužů
Komety Polička, obránce Ladislav Havlík a útočník
Filip Štefka. Česka reprezentace do 18 let postupně
porazila, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Německo
a ve finále opět Slovensko a stala se mistrem Evropy
pro rok 2009.
Josef Kozel - www.hokejbal.cz, Pavel Štefka,
Jiří Tobiáš
Více na www.hokejbal.cz

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK VICEMISTREM SVĚTA!
Ve dnech 10. - 18. 6. se stal Jiří Štěpánek v Montrealu vicemistrem světa v naturální kulturistice.
„Letos jsem zatím vypustil všechny závody a zcela
se zaměřil pouze na přípravu na mistrovství světa.
Případný třetí bronz z mistrovství světa už mě
nebyl motivací a proto jsem stále ve své mysli nosil
stříbro a již delší dobu toužebně očekávaný titul
vicemistra světa.
V době přípravy jsem tušil, že se musím dostat
do životní formy a tušil jsem správně! S loňskou
formou z Toronta a z Miami bych totiž nyní v Montrealu skončil na 3. nebo 4. místě!
Z tohoto důvodu jsem byl pod značným psychickým tlakem, buďto budu druhý a vše splním
na 100 % protože se mi podaří zrealizovat největší
dosavadní životní sportovní úspěch anebo budu
pátý, čtvrtý, ale i třetí a veškerá vynaložená energie
bude zbytečná!
Usínal jsem a myslel na titul vicemistra světa.
Když jsem se v noci občas probudil, myslel jsem na
titul vicemistra světa a se stejnou myšlenkou jsem
ráno vstával do nového dne. Bylo to náročné, zatěžující, vysilující a to nemluvím o běžných samozřejmostech přípravy, jako je přísná dieta a 12 tréninků
týdně, čtyři hodiny denně!
Opět jsem si potvrdil, že nejdůležitější orgán pro
úspěch je mozek, vše je o motivaci a stavu mysli!
Proto by se u mě také letos v Montrealu při vyhlašování výsledků krve nedořezal! Podle vyjádření
všech rozhodčích po soutěži a několika přítomných
odborníků byla naše kategorie kvalitativně tou nejlepší, nejlépe připravenou na celém šampionátu, na
kterém celkem startovalo více než 200 závodníků
a závodnic ze čtyř kontinentů.
Zajímavým momentem byl také fakt, že domácí, kanadský závodník, který byl velmi kvalitní,
mohl při troše „dobré vůle, nebo politiky“ ze strany
rozhodčích – tak jak je to v některých zemích při
subjektivním rozhodování zcela běžné, skončit i na
druhém nebo třetím místě, sudí byli ale maximálně

Dne 11. 7. se uskuteční na pískovém
hřišti místního koupaliště plážový volejbalový
turnaj Poličský bagr. Přihlášky přijímáme do
4. 7. na e-mailové adrese policskybagr@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na deset
smíšených dvojic.
Přijďte se podívat na opálená upocená těla
hráčů (bez záruky) a podpořit svým skandováním jejich výkony. Dívky a ženy jsou obzvláště
vítány.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz
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spravedliví a Kanaďan obsadil 4. místo a skončil
bez medaile. Znám země, kde by takto spravedlivé
rozhodování nepřipadalo vůbec v úvahu!
Za zisk titulu vicemistra světa děkuji Bohu! Vše
dopadlo skvěle, mám splněno a nyní mohu v klidu
pokračovat v běžném tréninku a více si také užít
mého sportu č. 2 – cyklistiky, zejména v kopcích
Žďárských vrchů, které jsou již tradičně mým nejoblíbenějším místem.“

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA ČERVENEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

6.00-20.00 hod.
6.00-20.00 hod.
6.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
14.00-20.00 hod.
6.00-20.00hod.
6.00-20.00 hod.

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 o C. Těšíme se na vaši návštěvu.
Plavecký bazén bude provozován do 10. července, opět otevřen 24. 8. 2009.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
PROVOZ SAUNY uzavřen.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA
PROVOZ KOUPALIŠTĚ
Provozní doba v červenci od 10.00-19.00 hod.,
v případě nepříznivého počasí bude veřejnost informována na vývěsní tabuli na koupališti.
Návštěvníci koupaliště se mohou těšit na
zrekonstruovanou budovu a bistro. V areálu koupaliště se nachází plážové hřiště, tenisový stůl,
skluzavka velká, brouzdaliště s tryskající vodou
a skluzavkou, dřevěná houpačka pro nejmenší.
Vstupné na koupaliště:
děti do tří let zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč,
po 17 hod. 5 Kč
ostatní
30 Kč,
po l7 hod. 10 Kč
držitelé ZTP a ZTP/P
15 Kč,
a jejich průvodci
po 17 hod. 5 Kč
Parkoviště os. auta
10 Kč
Půjčovné hřiště
50 Kč na 1 hod.
Záloha na míč (vratná)
50 Kč na 1 hod.
Záloha na slunečník (vratná)
10 Kč/ den
Půjčovné:
rukávky/pár
5 Kč/hod.
pálka na stolní tenis 1 ks
5 Kč/1 hod.
plavecký pás
5 Kč/hod.
míček l ks na stolní tenis
5 Kč/1 hod.

Hledáme pracovníky
řidič nákladního auta
jeřábník
pracovník na zemní
stroje
Pro všechny uvedené profese
vyžadujeme platná oprávnění.

Nástup ihned.
Kontakt:
tel. 777761415
email: info@pasek.cz

VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ PLATÍ HRÁČI
I DIVÁCI PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU dle platného
ceníku. Ceny jsou včetně DPH
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého
bazénu Polička

Kancelář: Riegrova 52, Polička
Radomír Skalický
Mobil: 737 053 014
Email: radomir.skalicky@mpss.cz

Specializované úvěrové pracoviště
poradenské služby zdarma
úvěry na bydlení, Hypoúvěr
přefinancování dražších hypoték
stavební spoření, penzijní připojištění
pojištění nemovitostí, osobních aut
bankovní produkty KB a.s.
(kreditní karty s cestovním pojištěním zdarma,
zřizování běžných účtů, účtů pro studenty, půjčky)
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